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The Giant Awakens

Rencananya, Aramco hanya akan melepas maksimal
5% sahamnya ke publik. Analis memperkirakan, IPO ini
akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Aramco
diprediksi dapat meraih dana IPO hingga US$ 106 Miliar,
jauh melebihi IPO Alibaba dan Facebook yang hanya meraup
US$ 25 Milliar dan US$ 16 Milliar. Karena nilai transaksinya
sangat besar, pasar modal Arab Saudi disinyalir tak mampu
menyerap IPO ini sendiri. Untuk menggaet investor asing,
Aramco pun mengkaji pencatatan saham di bursa asing (dual
listing) misalnya Hong Kong, Amerika Serikat atau Inggris.
Dana IPO nantinya akan dikelola oleh Sovereign Wealth
Fund (Pusat Investasi Pemerintah) Arab Saudi untuk investasi
proyek non-migas. IPO juga bertujuan meningkatkan
transparansi serta tata kelola perusahaan. Kedua hal itu
sejalan dengan prioritas Pemerintah Saudi dalam National
Transformation Program (NTP) 2020, yaitu program di
versifikasi ekonomi, pengurangan ketergantungan pada
migas, serta pemberantasan korupsi.
Seperti diketahui, IPO merupakan respon terhadap
penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Saudi
dan defisit anggaran akibat penurunan harga minyak.
Padahal, selama ini sektor migas menjadi andalan karena
mengontribusi 80-90% terhadap PDB. Tapi apabila seluruh
potensi migas dan non-migas Saudi bisa dioptimalkan
melalui proses transformasi, PDB dapat berlipat ganda
menjadi US$ 1.600 Milliar pada 2030.
Saudi menyadari perlunya keluar dari zona nyaman
sektor migas dan melakukan transformasi. Salah satu
upaya adalah mereformasi anak emasnya, Saudi Aramco,
melalui proses IPO. Ibarat raksaksa yang mengeliat, dampak
keputusan ini tak hanya terasa di Arab Saudi, namun ke
seluruh dunia.•
Untuk komentar, pertanyaan dan permintaan pengiriman artikel Market
Update via email, email ke pertamina_IR@pertamina.com
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
rio haryanto kembali selesaikan
seluruh lap sirkuit gp china

KARTINI BERBAGI - Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direktur Gas, Energi Baru dan Terbarukan Yenni Andayani serta VP Corporate Communication
Wianda Pusponegoro, mengunjungi booth Hidroponik dalam pameran “Kartini Pertamina Berbagi & Berenergi”, Kamis (21/4) di Kantor Pusat Pertamina. Peringatan
Hari Kartini tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sharing keterampilan, pameran, mengajar di rumah singgah serta kegiatan sosial lainnya. (berita selengkapnya
di halaman sisipan)

Foto : KUNTORO

Pada Januari 2016, Market Insight pernah membahas
rencana Penawaran Perdana Publik (IPO/Initial Public
Offering) Saham perusahaan migas raksasa, Saudi Aramco.
Kini, rencana tersebut kian benderang. Aramco resmi
menunjuk JP Morgan untuk mempersiapkan teknis IPO dan
menjadi penjamin emisi (underwriter). Sedangkan Konsultan
Michael Klein didapuk menjadi penasihat bagi Pemerintah
Saudi. Aksi korporasi ini ditargetkan rampung pada 2017.

Sinergi Pertamina dan Semen Indonesia
Kembangkan Potensi Bisnis Migas

PT Pertamina (Persero)
dan PT Semen
Indonesia Persero
(Tbk) menandatangani
nota kesepahaman
tentang Pengembangan
Potensi Kerja Sama
Bisnis Minyak dan
Gas, pada (22/4), di
Kantor Kementerian
BUMN, Jakarta.
Nota kesepahaman
ini ditandatangani
oleh Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
dan Direktur Utama
Semen Indonesia
Suparni, disaksikan oleh
Deputi Bidang Usaha
Pertambangan, Industri
Strategis, dan Media,
Fajar Harry Sampurno.
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JAKARTA– Kedua peru

tur Utama Pertamina Dwi

na
kan sinergi berupa

Sementara itu, Direktur

s a h a a n a k a n m e l a k s a 
pengembangan, pen ye
diaan, dan pendistribusian
produk serta jasa Pertamina
kepada Semen Indonesia;
penggunaan produk-produk
Semen Indonesia oleh Per
tamina; dan pemanfaatan
aset Semen Indonesia dan
Pertamina di wilayah Semen
Indonesia dan Pertamina.
“Kami menyambut po
sitif nota kesepahaman
ini sebagai bentuk inisiatif
sinergi BUMN. Tentu saja
kami berharap, kerja sama
ini dapat memperkuat bisnis
masing-masing perusahaan
dalam menghadapi pasar
bebas di ASEAN,” kata Direk

Kiprah Anak Perusahaan :
2015, pepc bukukan
laba bersih us$ 159,6 juta
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Soetjipto.
Utama Sem en Indonesia
Suparni mengatakan, “Selain
merupakan bentuk nyata
sinergi dua perus ahaan,
kerja sama ini tentunya
akan mendukung rencana
strategis dan operasional
perusahaan.”
Hingga saat ini, Se
men Indonesia sedang
men yelesaikan dua pabrik
semen terintegrasi, yakni
di Rembang dan Indarung
VI dengan masing-masing
kapasitas produksi 3 juta
ton per tahun. Selain itu,
pada Maret 2016, Semen
Indonesia juga men an
datangani pendirian peru

sahaan patungan (JVC)

den gan PT Samana Citra
Agung yang bergerak di
bidang produksi semen di
Kabupaten Pidie, Aceh.
Adapun Pertamina
juga terus memacu kinerja
dengan melakukan investasiinvestasi infrastruktur stra
tegis di sektor energi ber
sama mitra, seperti proyekproyek Refining Development
Masterplan Program, New
Grass Root Refinery (NGRR),
infrastruktur penerima LNG
dan pipa gas, infrastruktur
storage dan distribusi BBM,
modernisasi pabrik pelumas,
serta pengembangan proyek
hulu di dalam dan luar negeri
untuk menjamin ketahanan
energi nasional.•AMEL/RILIS

Utama :
pt pertagas niaga gandeng bni untuk
layanan pembayaran jaringan gas kota

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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2

MISI

Business Demand
Mendukung CSS dalam
Menjawab Tantangan Bisnis
Foto : ISTIMEWA

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Pengantar Redaksi :
Dalam era globalisasi saat ini, Information Technology (IT)
memegang peran penting dalam menjalankan bisnis perusahaan.
Tidak ada satupun perusahaan yang bisa bertahan tanpa dukungan
IT yang memadai, bahkan saat ini banyak sekali perusahaan yang
muncul secara tiba-tiba justru karena adanya dukungan IT. Corporate
Shared Service (CSS) merupakan Fungsi yang berperan dalam
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Pertamina dan
Business Demand (BD) menjadi bagian di dalamnya, dipimpin oleh
seorang Vice President yang membawahi 4 orang Manager. Berikut
penuturan Vice President Business Demand, Gustini Raswati.
Apa peran dari BD dalam bisnis CSS? Sebagai salah satu
fungsi yang ada didalam organisasi Corporate Shared Service, BD
mempunyai tugas untuk mengelola dan mengkoordinir hubungan
dengan pengguna layanan (customer) CSS serta mendorong
seluruh penyelenggaraan delivery portofolio proyek Corporate
Shared Service. Secara umum BD mempunyai 3 peran utama, yaitu
sebagai Account Management, Change Management dan Service
Management.
Saat ini siapa saja yang bisa menjadi customer dari
BD apakah hanya untuk internal Pertamina saja atau bisa
menyesuaikan dengan permintaan dari pihak eksternal
juga? Customer BD merupakan customer CSS yaitu perusahaanperusahaan yang menggunakan layanan CSS. Saat ini CSS
memberikan layanan kepada 48 entitas bisnis (perusahaan) di
lingkungan Pertamina Group, yaitu di Persero, AP dan afiliasinya.
Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah dengan ber
kembangnya bisnis Pertamina.
Di tahun 2016 ini saja, secara total kebutuhan dari 48 perusahaan
tersebut mencapai 658 permintaan. Kalau dibandingkan dengan
permintaan tahun 2015, yaitu 587, maka jumlah permintaan ini
menunjukkan kenaikan yang signifikan. Secara tidak langsung bisa
dikatakan, kebutuhan IT terus meningkat dalam bisnis Pertamina. Hal
ini memerlukan tantangan sendiri dalam mengelola dan memenuhi
kebutuhan tersebut.
Kalau begitu bagaimana BD memainkan ketiga peran
tersebut? Sebagai Account Management, BD harus bertanggung
jawab terhadap semua aspek yang berhubungan dengan customer.
BD bagaikan pelayan restoran profesional yang harus dapat
menangkap kebutuhan atau permintaan dari customer, menganalisa
kemudian menyampaikan permintaan tersebut ke juru masak (service
provider/penyedia layanan). Bukan sekadar menyampaikan, BD
harus bisa sebagai jembatan penghubung antara customer dengan
service provider. BD dituntut untuk dapat memastikan bahwa seluruh
permintaan direspon dengan baik oleh service provider dengan
kualitas yang juga baik.
Sebagai Change Management, BD harus memastikan agar
semua pengguna produk dan layanan dari CSS khususnya peng
guna sistem informasi mempunyai skill dan will yang memadai.
Karena hal yang penting dalam penggunaan sistem informasi adalah
kemampuan dan kepedulian pengguna terhadap kebenaran data
di dalam sistem informasi sehingga informasi yang dihasilkan dapat
dipercaya.
Sebagai Service Management, BD-lah yang me-review dan
memonitor penyampaian layanan dari service provider kepada

customer. Bagaimana SLA-nya, apakah ada keluhan atau tidak,
jika ada, apa yang harus dilakukan, bagaimana untuk me
ningkatkan SLA dari setiap layanan, dan seterusnya.
Di samping itu, BD juga harus melakukan penagihan biaya
layanan yang digunakan oleh customer Anak Perusahaan dan
afiliasinya. Ini merupakan implementasi dari program perusahaan
untuk melakukan charge back ke AP dan afiliasi. Setiap bulan BD
melakukan perhitungan layanan yang digunakan dan membuat
invoice ke customer melalui fungsi keuangan.
Layanan apa saja yang diberikan CSS bagi para cus
tomer-nya ? Secara garis besar, terdapat 18 Layanan yang
ditawarkan kepada customer yang meliputi layanan ERP, Non
ERP, Infrastuktur, layanan SPC dan layanan konsultasi teknologi
informasi dan komunukasi. Penjelasan detil mengenai masingmasing layanan dan bagaimana cara mendapatkan layanan dapat
diakses langsung pada Intra CSS.
Kalau demikian, apakah BD memiliki semacam tools/
fasilitas untuk mendukung menjalankan perannya? Jika
ada, apa saja tools tersebut ? Untuk menjalankan perannya,
saat ini BD menggunakan beberapa tool seperti untuk mengetahui
status/progress dari seluruh permintaan (600 an) digunakan
EPM (Enterprise Project Management) dimana semua personil
yang terlibat dalam pengerjaan suatu pekerjaan CSS harus
memasukkan progress-nya ke dalam EPM. Selain progress apabila
ada kendala atau isu juga harus dimasukkan ke EPM.
Di samping itu, CSS juga menggunakan beberapa sarana
untuk mendengar masukan dari customer, karena sebagai
service provider CSS tidak akan maju tanpa adanya masukan dari
customer. Oleh karena itu kami memerlukan masukan dari seluruh
pengguna layanan melalui sarana :
• Web Service Complaint : Fasilitas yang disediakan untuk
customer menyampaikan keluhannya terkait layanan ICT.
• Survei Kepuasan Layanan : Fasilitas yang bertujuan untuk meng
ukur tingkat kepuasan dan harapan customer terhadap layanan
ICT.
• Customer feedback, dimana setiap customer dapat memberikan
feedback-nya terhadap setiap tiket layanan ICT.
• PIR (Post Implentation Review), bertujuan untuk menganalisa
kesuksesan implementasi suatu pekerjaan CSS dari beberapa
aspek.
Terakhir, apa tantangan yang dihadapi oleh BD dalam
menghadapi kebutuhan bisnis yang terus meningkat?
Dengan meningkatnya kebutuhan bisnis, BD harus mampu
menjadi penyeimbang antara kebutuhan dengan kapasitas yang
ada di internal CSS. Ibaratnya BD harus bisa menjalankan 2 peran,
kalau menghadapi penyedia layanan di internal CSS, BD harus
bisa berperan sebagai customer, bagaimana mem-push supaya
permintaan tersebut dikerjakan. Sementara kalau menghadapi
customer, BD harus bisa mendiskusikan dan menganalisa untuk
membuat prioritas agar permintaan tersebut bisa dipenuhi.
Di samping itu, dengan perkembangan teknologi informasi
yang sangat dinamis, BD harus mampu beradaptasi dan bersikap
proaktif dalam menangkap kebutuhan customer, sehingga dapat
mendukung CSS untuk menjadi Strategic Business Partner.•IRLI/
BUSINESS DEMAND

Menebarkan Virus
Semangat Berbagi
Pekan lalu, kegiatan Kartini di Pertamina dise
lenggarakan dengan acara sederhana namun ber
makna. Kegiatan yang dibungkus dalam tema “Kartini
Berbagi dan Berenergi”, secara tidak langsung
mengajak para pekerja Pertamina, khususnya pekerja
perempuan untuk berbagi ilmu dan keterampilan non
kedinasan, kepada sesama pekerja atau masyarakat
kurang mampu.
Meski belum banyak menyedot partisipasi
pekerja perempuan, khususnya di Kantor Pusat,
namun setidaknya dari beberapa pekerja yang
terlibat, merasakan nuansa lain dari acara Kartini
Berbagi. Salah satunya melalui kegiatan Kartini
Mengajar di beberapa lokasi, seperti PAUD dan TPA
di kawasan Pademangan, Rumah Singgah di Senen,
serta Rumah Singgah bagi anak-anak penderita
kanker di Salemba, Jakarta.
Para pekerja Pertamina dari tingkat Senior Vice
President hingga karyawan biasa, berkesempatan
meluangkan setengah hari waktu bekerja, untuk
melakukan kegiatan sosial melalui kegiatan mengajar,
serta memberikan perhatian dan kasih sayang
kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ibarat menjadi relawan dadakan, para pekerja
yang terlibat dalam aksi Kartini Berbagi, merasakan
pengalaman baru yang bisa menginspirasi dan
meningkatkan semangat dalam bekerja. Hal tersebut
tersirat dari pendapat para relawan perempuan yang
ikut mengajar, di antaranya melihat kenyataan masih
banyak anak-anak yang tidak bisa mengenyam
pendidikan dengan baik, memahami anak-anak
dengan kebutuhan khusus, ataupun membangun
empati terhadap beban fisik dan psikis anak-anak
penderita kanker.
Sebagaimana pernah disampaikan oleh Direktur
Umum dan SDM Dwi Daryoto saat memberikan pem
bekalan kepada pekerja Pertamina dalam kegiatan
Pertamina Energi Negeri, Februari lalu, bahwa
Direktorat SDM akan mewajibkan seluruh pekerja
agar setiap 6 bulan sekali, meluangkan waktu kerja
sehari untuk melakukan kegiatan sosial. Tentu saja
anjuran ini disampaikan bukan tanpa alasan. Karena
manfaat dari kegiatan sosial, menjadi relawan, atau
melakukan aktivitas positif lainnya di luar pekerjaan
menyimpan sejuta manfaat.
Karena bagiamanapun juga pekerja yang me
lakukan kegiatan sosial secara rutin, akan menda
patkan manfaat lebih, dibandingkan hanya mela
kukan pekerjaan rutin sehari-hari. Sebuah survei
yang dirilis UnitedHealth Group pada tahun 2013
menyimpulkan, 76% dari 3.351 orang dewasa yang
menjadi relawan selama lebih dari 12 bulan terakhir,
merasa lebih sehat. Bahkan menjadi relawan menurut
para responden mengurangi tingkat stres, serta
meningkatkan suasana hati.
Selain lebih sehat sebagaimana data survei tadi,
berkecimpung di kegiatan sosial ataupun menjadi
relawan memberikan beberapa manfaat sampingan.
Seperti mengembangkan koneksi karena bergabung
dengan banyak kenalan dari luar kantor akan
menambah jejaring pertemanan. Mereka yang bisa
menyisihkan waktu untuk berkegiatan sosial akan
menjadi pribadi yang peka dan menyenangkan, baik
di luar maupun di lingkungan kerja. Senantiasa belajar
dan mendapatkan pengalaman baru. Misalnya,
saat mengajar di rumah singgah, kita tidak sekadar
dituntut bisa mengajar, tetapi juga melatih kesabaran
dan memahami penanganan berbagai macam
karakter anak. Dan yang tak kalah pentingnya,
membangun passion. Kuncinya adalah melakukan
kegiatan sosial atau menjadi relawan diawali dengan
kegiatan yang kita sukai. Seperti mendongeng untuk
anak, mengajar melukis serta keterampilan lainnya.
Dari pengalaman Kartini Berbagi, diharapkan
bisa menjadi virus positif apabila kegiatan serupa
dilaksanakan berkesinambungan pada setiap
memperingati Hari Besar Nasional, ataupun hari jadi
perusahaan. Kegiatan nyata yang bukan sekadar
dikemas lewat charity seremonial, namun diwujudkan
melalui aksi nyata turun ke lapangan yang akan mem
perkaya batin dan semangat kerja.•

OPINI
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Perlunya Sistem Penilaian dan Perhitungan Insentif
yang Fair bagi Pekerja yang Mutasi di Akhir Tahun

Dalam kurun waktu terakhir, berlaku kebijakan people
review dan pemberian insentif didasarkan pada kinerja pekerja
tersebut pada akhir tahun. Evaluator penilai dan kalibrasi juga
didasarkan pada siapa atasan dan rekan kerja satu cluster
pada akhir tahun. Hal tersebut beranjak dari filosofi bahwa
penilaian akhir tahun merupakan akumulasi dari kinerja setiap
triwulan di tahun tersebut. Atasan akhir tahun dinilai pantas
sebagai evaluator dan rekan kerja satu cluster akhir tahun dinilai
pantas untuk kalibrasi penilaian. Namun, hal ini sebenarnya
kurang tepat ketika diimplementasikan kepada pekerja yang
mutasi di akhir tahun. Penulis akan memberikan contoh ilustrasi
mengenai hal ini.
Seorang pekerja telah bekerja dengan giat untuk memenuhi
target KPI-nya serta telah menunjukkan perilaku kepemimpinan
yang baik. Berkat kerja giat tersebut, KPI yang bersangkutan
memenuhi atau di atas target yang telah ditentukan selama
11 bulan. Kemudian, pekerja tersebut dipindahkan oleh peru
sahaan pada hari-hari terakhir di akhir tahun. Kebetulan, KPI di
fungsi pindahan tersebut sedang jeblok. Sang pekerja sudah
tidak mungkin meningkatkan nilai KPI sehingga berpengaruh
kepada penilaian akhir tahun dan besaran insentif yang dia
terima (menjadi lebih rendah). KPI normalisasi juga fungsi atau
unit baru juga digunakan untuk memberi insentif pekerja tersebut
meski dia baru beberapa lama di fungsi atau unit barunya.
Apalagi ketika ada pekerja tersebut diminta mengembalikan
insentif dikarenakan adanya kesalahan penghitungan seperti
yang baru saja terjadi di beberapa fungsi.
Selain itu, pekerja tersebut juga dinilai oleh evaluator baru
dan dikalibrasi dengan rekan kerja satu cluster di fungsi atau

unit barunya. Katakanlah sang pekerja baru dalam hitungan
hari pindah sebelum akhir tahun, sementara evaluator harus
menilai sang pekerja yang tentu akan sangat sulit karena
belum melihat kinerja sesungguhnya sang pekerja. Ditambah
lagi, pekerja tersebut dikalibrasi dengan rekan kerja tidak
apple to apple karena sang pekerja baru sebentar berada
di fungsi atau unit baru. Banyak bekerja di fungsi atau unit
lama tetapi dibandingkan dengan rekan kerja di cluster fungsi
atau unit baru tentu tidak pas. Apalagi misal jika penilaian
dilakukan oleh evaluator dimana semua pekerja yang
dikalibrasi adalah anak buahnya. Alhasil, besar kemungkinan
penilaian akan sangat subjektif meski telah ada sistem pe
nilaian yang bagus.
Sebaliknya, pekerja dengan pencapaian KPI yang
kurang bagus bisa terselamatkan dengan dipindahkan ke
fungsi dengan pencapaian KPI yang bagus di akhir tahun.
Dari sisi people review dan besaran insentif, bisa jadi dia
akan diuntungkan dengan pemindahan tersebut. Meski dari
sisi kalibrasi people review, sang pekerja tetap dikalibrasi
dengan pekerja di fungsi atau unit barunya yang bisa jadi
menghasilkan penilaian yang subjektif.
Ada dua alternatif sebagai solusi hal ini. Pertama,
membuat aturan kebijakan mutasi pekerja tidak dilakukan
di akhir tahun atau menjelang penilaian akhir tahun. Kedua,
apabila mutasi tidak dapat ditunda, maka realisasi KPI dan
kalibrasi dengan rekan kerja pada fungsi atau unit lama
tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam people
review maupun perhitungan insentif (tidak hanya sebagai
pertimbangan semata).•

Rio Kembali Selesaikan Seluruh Lap Sirkuit GP China
JAKARTA – R i o H a r y a n t o
kembali berhasil menyelesaikan
keseluruhan race pada laga
Formula One yang berlangsung
di Shanghai International Circuit,
China, pada (17/4). PT Pertamina
(Persero) bersama dengan Forum
Komunikasi Klub & Komunitas
Otomotif Indonesia, Sahabat
Rio dan Komunitas F1 Indonesia
menyelenggarakan acara Nonton
Bareng Race di Kopi Tiam Tan,
SCBD, Jakarta dihadiri oleh
lebih dari 100 penggemar dan
wartawan.
Dua Direksi Pertamina yang
hadir dan memberikan dukungan
dalam acara nonton bareng
adalah Direktur SDM dan Umum
Dwi Wahyu Daryoto serta Direktur
Keuangan Arief Budiman.
“Pertamina sebagai peru
sahaan energi milik Indonesia
sudah bersama Rio sejak ta
hun 2010 di GP3, GP2 dan
sekarang 2016 di ajang F1 untuk
mendunia dengan mengusung
brand Pertamina, yaitu Pertamina
dan Fastron,” ujar Dwi.
Dwi juga menjelaskan, wa
laupun Pertamina tidak mem
berikan target khusus kepada
Rio, target utama adalah un

Foto : KUNTORO

EDITORIAL

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto memberikan sambutan dalam acara nonton bareng laga Rio Haryanto
di ajang Formula One Shanghai, pada (17/4). Acara diadakan di Kopi Tiam Tan, SCBD, Jakarta.

tuk membangkitkan se
mangat nasional. Ia juga
m en a m b a h k a n , d e n g a n
mensponsori Rio, Pertamina
melihat pada potensi bisnis
jangka panjang.
“Ini merupakan bagian
dari strategi marketing kita.
Lihat saja salah satu brand
mobil dunia, Lamborgini,
sudah memakai produk Per
tamina sebagai produk resmi
mereka. Kita juga meng
harapkan, produk kita juga
dapat lebih mendunia,” jelas
Dwi.

Lebih lanjut, Dwi juga
men yampaikan apresiasi
atas dukungan yang telah
diberikan oleh berbagai ko
munitas penggemar F1 di
Indonesia.
Dari balapan GP Shanghai
ini, hasil proses adaptasi Rio
di kancah F1 semakin terlihat.
Hal ini dibuktikan dengan
semakin kecil gap waktu
antara Rio dengan pebalappebalap yang berada di posisi
terdepan, terutama dari hasil
kualifikasi.
Pada lap-lap awal, Rio

bahkan sempat berada di
posisi ke delapan. Dua kali
berhasil finish merupakan
prestasi tersendiri bagi Rio.
“Peringkat 21 bukan ke
salahan Rio, namun karena
setting-an mobilnya yang
belum pas,” ujar M. Wahab,
ketua F1 Indonesia.
M e n u r u t Wa h a b , k e
depannya hal ini masih bisa
diperbaiki apabila Rio bisa
memberikan lebih banyak
feedback kepada tim mekanik
Manor Racing dalam mensetting tunggangannya.•RILIS
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Go Live Aplikasi Integrated
Port Time di RU IV
CILACAP – Untuk lebih memaksimalkan mo

nitoring kegiatan kapal yang melakukan bongkar
muat di jetty kilang Refinery Unit (RU) IV Cilacap,
pada 30 Maret 2016 RU IV melaksanakan go live
aplikasi Integrated Port Time (IPT).
Di hadapan Tim Manajemen RU IV, Tim
IPT yang diwakili oleh Eky Daru Kusuma me

nyampaikan, aplikasi yang berbasis web ini
berisi data base crude maupun produk serta
database vessel, port dan jetty. Nantinya, petugas
atau bagian yang terkait dapat menginput data
perhitungan lay time, pumping time maupun port
time dari setiap kapal yang bersandar untuk
memaksimalkan proses bongkar muat di jetty
dan dapat dimonitor langsung oleh manajemen.
“Aplikasi ini dibangun sejak Januari 2016 oleh
tim yang berisi pekerja Fungsi Refinery Planning
& Optimization, Oil Movement, IT, Marine,
Laboratory, FBS dan OPI. Mulai dari pembuatan
template dan modeling dilanjutkan programming,
update & trial dan sekarang go live,” ujar Eky.
Go live ditandai dengan penyerahan user id
oleh IT Manager Hendri Heral kepada RPO Ma
nager M. Dharmareza dan submit data kapal yang
bersandar oleh GM RU IV Nyoman Sukadana.
Nyoman menyambut baik inovasi ini. Ia
berharap dengan aplikasi IPT, proses bongkar
muat di jetty RU IV dapat dimaksimalkan sehingga
dapat mengurangi excess lay time kapal. Nyoman
pun mengajak seluruh pihak yang terkait dengan
input data di aplikasi ini untuk dapat melakukan
input data dengan akurat.•Aji-RU IV

JAKARTA – Pertamina me
luncurkan program bertajuk
Pertamax Motorsport Pro
gram (PMP) sebagai bentuk
dukungan terhadap olahraga
otomotif yang kian marak di
Tanah Air. PMP dibuka oleh
Vice President Retail Fuel
Marketing Pertamina Afandi
dan Ketua Tim Pelaksana
PMP yang juga sebagai pe
balap rally nas ional Rifat
Sungkar, pada Kamis (14/4),
di Jakarta.
Pertamax Motorsport
Program direncanakan me
miliki dua agenda besar, yaitu
event perlombaan nasional,
dan pembuatan tim Pertamax
Motorsport Team. Event
tersebut bernama Pertamax
Motorsport Championship
(PMC) yang akan berisi tiga
cabang lomba olahraga
otomotif, baik untuk roda
empat maupun roda dua.
Ketiga cabang tersebut
adalah Pertamax Drifting
Championship, Pertamax
Sprint Rally Championship,
serta Pertamax Drag Bike
Championship. Pertamax
Motorsport Program ini
bertujuan untuk menemukan
bibit-bibit baru potensial yang
kelak dapat mengharumkan
nama Indonesia di kancah
otomotif internasional.
Adapun agenda kedua,
adalah keikutsertaan Per
tamax Motorsport Team

di empat cabang olahraga
otomotif dengan nama,
Pert amax Drift Team, Per
tamax Rally Team, Pert a
max Dragbike Team, ser
ta Pertamax Offroad Team
yang akan berlaga di
ajang Indonesia X-Offroad
Racing tahun ini. Pertamax
Motorsport Racing diperkuat
oleh pebalap Indonesia, se
perti Rifat Sungk ar, Rizal
S u n g k a r, Ye d i d i a h , R i o
Saputro, dan Lucky Reza.
Vice President Retail
Fuel Marketing Pertamina
Afandi mengatakan, alasan
pemilihan produk Pertamax
dalam mensponsori pro
gram motorsport ini karena
Pertamax merupakan pro
duk unggulan Pertamina
untuk kendaraan terbaru. Di
samping itu, ia mengatakan,
Pertamina saat ini sedang
mengembangkan berbagai
varian Pertamax guna me
menuhi kebutuhan masya
rakat, yang juga memerlukan
dukungan seperti melalui
event PMP kali ini. “Eventevent ini akan kita manfaatkan
bersama, membangun brand,
membangun image Pertamax
di kalangan anak-anak muda
yang kebetulan kita bentuk
timnya,” ucap Afandi.
Sementara Vice President
Corporate Communication
Pertamina Wianda Puspo
negoro berharap, PMP dapat

Foto : KUNTORO

Pertamina.
Rachmad berharap enam
big project bisa digenjot
secara signifikan. Utamanya
bagi engineer yang sengaja
didatangkan dari Refinery
Unit.
Pada kesempatan itu,
Hardadi juga mendorong
kep ada seluruh engineer
agar bekerja sepenuh hati
dan mengikuti prosedur yang
diterapkan.
Selain bekerja efisien
dan cepat, ia menginginkan
agar tidak ada sekat ko
munikasi antar manajemen
baik VP hingga Direktorat
Pengolahan. Bahkan kata
Hardadi, dirinya sangat
terbuka bagi siapa saja
yang ingin berkomunikasi
dengannya. Karena ia me

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi meninjau Engineering Center
Office untuk Refinery Development Master Plan (RDMP) Project Balikpapan yang
baru diresmikan.

yakini, kekompakan adalah
kekuatan bagi proyek RDMP.
“Mau datang secara langsung
boleh, lewat Whatsapp juga
boleh. Tentu hal ini dilakukan
untuk kebaikan dan kemajuan
perusahaan ke depannya,”
tutupnya.

menjadi ajang pembuktian ke
unggulan produk Pertamax.
“Kami berharap, dengan
kei kutsertaan Pertamax
Mot orsport Team dapat
memb uktikan keunggulan
Pertamax tidak hanya ke
pada pecinta otomotif tapi
juga masyarakat luas. Untuk
mewujudkannya, kami telah
mempersiapkan diri dengan
matang agar Pertamax Mo
torsport Team yang akan
berlaga di empat cabang
otom otif ini dapat mem
peroleh hasil yang baik,” tutur
Wianda.
Di sisi lain, selaku ke
tua penyelenggara, Rifat
Sungkar mengungkapkan
apresiasinya kepada Perta
mina yang selama ini sudah
konsisten mendukung olah
raga otomotif, termasuk men
dukung kariernya selama 19
tahun di dunia otomotif dan
balap.
“Terima kasih banyak

kepada Pertamina, karena
selama 19 tahun mendam
pingi. Saya rasakan se
bagai seorang atlit, betapa
besar kontribusi Pertamina
terhadap karier saya. Saya
juga merasa punya kewajiban
mendapatkan juara-juara
berikutnya setelah saya ber
sama Pertamina,” ucap Rifat.
Ia berharap, program
yang dilaksanakan ini dapat
membentuk pebalap-pebalap
baru yang berprestasi, tidak
hanya untuk Pertamina, ta
pi juga untuk Indonesia,”
tambah Rifat.
PMP sendiri telah dibuka
melalui event Drift War
sebagai bagian dari Pertamax
Drift Championship yang
diselenggarakan pada 1617 April 2016, bersamaan
dengan diadakannya per
gelaran Indonesian Inter
national Motor Show 2016 di
JIExpo Kemayoran, Jakarta
Pusat.•RILIS/Starfy/Dianti

RU VI Laksanakan
Change Out Catalyst

Direktur Pengolahan Resmikan Kantor Baru
untuk RDMP Project Balikpapan
JAKARTA – Direktur Pe
ngolahan Pertamina Rach
mad Hardadi meresmikan
kegiatan Soft Opening
Engineering Center Office
untuk Refinery Development
Master Plan (RDMP) Project
Balikpapan, di Gedung Patra
Jasa Jalan Gatot Subroto,
Kamis (14/4).
“Ini adalah lompatan
besar untuk Direktorat Pe
ngolahan dan menjadi awal
dari dimulainya giant project
RDMP Balikpapan yang nanti
disusul RDMP Cilacap, new
grass root refinery Tuban
dan Bontang. Di waktu yang
bersamaan akan kami mulai
aktifkan RDMP Dumai dan
Balongan,” ungkap Rachmad
dalam sambutannya di ha
dapan puluhan engineer

Foto : ADITYO

Foto : RU IV

Pertamax Motorsport Program Diluncurkan

Usai meresmikan kantor
baru bagi para engineer
RDMP Project Balikpapan,
Direktur Pengolahan Perta
mina Rachmad Hardadi,
melakukan peninjauan lang
sung ke bersama jajaran
manajemen.•EGHA

BALONGAN – Untuk menjaga keandalan kilang, RU VI
kembali melaksanakan COC ARHDM di Unit 13. Selain
pekerja RU VI, mitra kerja dari dalam dan luar negeri
juga turut serta dalam menyukseskan terlaksananya
COC (Change Out Catalyst) AHU Unit 13.
Jumlah kontraktor yang terlibat pada COC AHU Unit
13 ini sebanyak 40 kontraktor, dengan jumlah pekerja
kontraktor sebanyak 725 orang dan 37 di antaranya
pekerja asing. COC (Change Out Catalyst) dilaksanakan
dengan tujuan pemeliharaan untuk menjaga keandalan
unit operasional kilang RU VI yang dilaksanakan secara
terencana dan rutin setiap tahun.
TA Manager RU VI Balongan, Burhanuddin men
jelaskan, selama COC berlangsung, semua pekerjaan
dilengkapi dengan JSA, SIKA, dan dilakukan toolbox
meeting serta SWAT manajemen.
Sementara GM RU VI Balongan Yulian Dekri
mengimbau kepada seluruh pekerja yang terlibat
untuk mengutamakan aspek keselamatan kerja. Hal
tersebut menjadi syarat mutlak sebab COC merupakan
pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan yang cukup
tinggi. “Utamakan aspek keselamatan, kesehatan
kerja dan lindungan lingkungan secara konsisten demi
keselamatan bersama,” tegas GM.•Riki Hamdani
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Kunjungan Kerja Komisi VI
DPR RI ke Yogyakarta

YogYakarta – Direktur Keuangan Arief

Budiman dan GM MOR IV Kusnendar melakukan

tatap muka dengan Anggota Komisi VI DPR RI,
di Kantor Cabang PLN Yogyakarta, pada (28/3).
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan
kinerja Pertamina di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang merupakan bagian dari kegiatan
Kunjungan Komisi VI DPR RI ke DIY pada masa
reses persidangan, mulai 28 Maret-1 April 2016.
GM MOR IV Kusnendar menjelaskan tentang
kinerja Keuangan, kinerja operasional, dan
pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan
Pertamina di wilayah DIY, serta tanggung jawab
sosial yang sudah Pertamina berikan kepada
masyarakat.
Rombongan Komisi VI DPR RI yang berjumlah
15 anggota dan diketuai oleh Dodi Alex Noerdin
dari Fraksi Golkar menyampaikan apresiasinya
terhadap pemaparan dan sumbangsih Pertamina

BALONGAN – R e f i n e r y
Unit (RU) VI Balongan me
nerima penghargaan dari
Kementerian Keuangan Re
publik Indonesia, Direktorat
Jenderal Pajak, Kanwil DJP
Jawa Barat II, KPP Pratama
Indramayu. RU VI Balongan
menerima penghargaan
sebagai wajip pajak badan
yang mempunyai kontribusi
PPh Pasal 21 terbesar atas
penerimaan pajak KPP
Pratama Indramayu Tahun
2015. Piagam penghargaan
ini diterima oleh Manager Fi
nance RU VI Nitya Widanarta.
Acara pemberian apre
siasi dan penghargaan
digelar oleh KPP Pratama
Indramayu, di Gedung Patra
Ayu, Perumahan Bumi Patra
Indramayu, pada (12/4).
Ta h u n 2 0 1 5 , R U V I
membayar Pajak Penghasilan
baik PPh 21 maupun pajak
penghasilan lainnya sebesar
Rp 81 miliar, PBB sebesar
Rp 9,6 miliar, PPN WAPU
sebesar Rp 62,4 miliar, Pa

jak Penerangan Jalan dan
retribusi lainnya Rp 6,9 miliar.
Selain melalui kewajiban
pajak, keberadaan RU VI
sendiri telah memberikan
dampak langsung dan
multip lier effect untuk per
tumbuhan ekonomi di Ka
bupaten Indramayu dan se
kitarnya. Bahkan beberapa
bulan lalu, RU VI menerima
penghargaan PROPER Emas
dari Kementerian Lingkungan
Hidup, sebagai apresiasi
bahwa operasional RU VI
tidak hanya memerhatikan
aspek lingkungan hidup,
namun program Community
Development yang digulirkan
juga mampu mmeberdayakan
perekonomian masyarakat di
wilayah sekitar RU VI.
“Pada prinsipnya RU VI
sebagai bagian dari BUMN
akan selalu patuh terhadap
semua aturan pajak, retribusi
dan pungutan lainnya se
panjang ada aturan yang
sah dan tidak bertentangan
dengan aturan yang lebih ting

Foto : RU VI

IV
Foto : MOR

RU VI Balongan Terima Penghargaan Wajib Pajak

RU VI menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat II, KPP Pratama Indramayu.
Penghargaan diterima oleh Manager Finance RU VI Nitya Widanarta.

gi. Karena kami harus mem
pertanggungjawabkan semua
pendapatan dan pengeluaran
kami kepada Negara,” tegas
Nitya.
Penghargaan yang di
berikan kepada RU VI sebagai
pembayar pajak terbesar di
Indramayu ini diharapkan
bisa menjadi pemacu se
mangat perusahaan untuk
terus berkontribusi mem

bantu pemerintah, khususnya
Pemerintah Daerah Indramayu
dalam meningkatkan pen
dapatan daerah.
Pada hari yang sama,
Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Indramayu
juga menyelenggarakan
sosialisasi e-Faktur dan
e-Filling kepada wajib pajak
yang merupakan para vendor
RU VI Balongan.•RU VI

di wilayah DIY, khususnya mengenai penyaluran
bantuan CSR & SMEPP untuk masyarakat yang

Kilang RU V Balikpapan adalah kilang pengolahan minyak
Pertamina terbesar ke-2 di Indonesia dari 6 kilang yg dimiliki.
Kapasitas kilang RU V, yaitu 260 MBSD (Metric Barrel Stream
per Day) setara dengan 260.000 barel yang dihasilkan dari
Kilang Balikpapan 1 dan 2. Jumlah tersebut akan ditingkatkan
dengan target menjadi 360 MBSD melalui program Refinery
Development Master Plan yang mentransformasi kilang Per
tamina meliputi empat aspek, yaitu crude flexibility, profitability,
energy security dan product quality. Saat ini, RU V memegang
peranan strategis sebagai penyedia kebutuhan energi
masyarakat di area Kalimantan dan sebagian wilayah timur
Indonesia, atau 2/3 kawasan NKRI.•WAHYU

membutuhkan.
Selain Pertamina,

pada acara tatap

muka tersebut juga Direktur Bisnis Regional
Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang
memaparkan kinerja PLN.
Acara ditutup dengan penyerahan cinde
ramata yang diserahkan oleh Direktur Keuangan
Pertamina Arief Budiman kepada perwakilan
Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang
Foto : WAHYU

Haryo Soekartono.•MOR IV

JAKARTA – Tim Legal Coun
sel & Compliance Pertamina
(LC&C), yang dipimpin oleh
Genades Panjaitan, selaku
Chief Legal Counsel & Com
pliance, dan Wahidin Nurluzia,
selaku Vice President Legal
Counsel Corporate Matters,
mengadakan kunjungan kerja
ke Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI), pada Kamis
(14/4).
Bertempat di salah sa
tu Ruang Sidang, Lantai 2
Wahana Graha, LC&C di
sambut baik oleh M. Husseyn
Umar, S.H., FCBArb, FCIArb.,
selaku Ketua BANI dan Ir. Arief
Sempurno, M.Si., AMIArb.,
selaku General Affair Manager
BANI.

Kunjungan kerja ini dila
kukan oleh LC&C untuk
bert ukar pikiran mengenai
Legal Preventive Program
Pertamina (LPP) yang akan
diselenggarakan dan me
minta kesediaan Ketua BANI
menjadi pemateri LPP. Selain
itu, kunjungan kerja ini juga
bertujuan untuk menjalin si
laturahmi dan networking
dengan lembaga arbitrase
ind ependen di Indonesia,
yang memberikan jasa bera
gam yang berhubungan de
ngan arbitrase, mediasi, dan
bentuk-bentuk lain dari pe
nyelesaian sengketa di luar
pengadilan.
Dalam paparannya, Ge
nades menyampaikan, LPP

merupakan program yang
diselenggarakan oleh LC&C
secara rutin sebagai program
komunikasi kepada internal
Pertamina terkait dengan
usaha preventif atas resiko
hukum yang perlu diketahui.
Program ini diselenggarakan
oleh LC&C yang berada baik
di korporat maupun di unit/
area operasi.
“Kami mengharapkan
materi yang akan dipaparkan
oleh BANI fokus pada dua
topik, yaitu prosedur Arbitrase
BANI dan pelaksanaan
penyelesaian sengketa me
lalui BANI,” ujar Genades.
Sementara, Husseyn me
nyampaikan bahwa BANI
sangat mendukung LPP

yang akan diselenggarakan
oleh LC&C karena minat
penyelesaian sengketa
me
lalui arbitrase mulai
meningkat di Indonesia sejak
diu ndangkannya Undangundang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Umum. Selain itu,
Husseyn menyatakan kese
diaannya sebagai pemateri
LPP.
“Penyelesaian sengketa
yang terjadi di berbagai sektor
perdagangan, industri dan
keuangan di luar pengadilan
telah menjadi pilihan pelaku
bisnis saat ini untuk me
nyelesaikan sengketa bisnis
mereka karena sifat putusan

Foto : LC & C

Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Bertukar Pikiran
dengan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia

arbitrase yang final dan bin
ding,” ujar Husseyn.
“Mengingat sengketa di
Pertamina saat ini juga tidak
hanya diselesaikan melalui
pengadilan, melainkan juga
arbitrase. Kami menyadari
urgensi penyelenggaraan

Legal Preventive Program
agar internal Pertamina dapat
memperoleh pengetahuan
dan pemahaman yang sama
mengenai penyelesaian seng
keta bisnis dengan meng
gunakan prosedur arbitrase di
BANI,” tutup Genades.•LC&C

HSSE

Oleh : Occupational Health Strategy – HSSE Dit. SDM & Umum
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RECORDABLE OCCUPATIONAL ILLNESS
SEBAGAI BAGIAN DARI RECORDABLE INCIDENT DI PERTAMINA
Kapan suatu penyakit dianggap berhubungan dengan pekerjaan?
Penyakit dinyatakan berhubungan dengan pekerjaan jika suatu event atau paparan
di lingkungan kerja menyebabkan atau berkontribusi terhadap munculnya penyakit atau
memperparah kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya secara bermakna.
Lingkungan kerja adalah tempat kerja itu sendiri dan lokasi lain dimana terdapat satu
atau lebih pekerja yang bekerja atau berada ditempat tersebut sebagai konsekuensi dari
pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Bagaimana kriteria umum recordable untuk penyakit akibat kerja atau yang
berhubungan dengan pekerjaan?
Penyakit akibat kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan harus dicatat (record)
jika mengakibatkan :
• Kematian
• Kehilangan kesadaran
• Hari kerja hilang
• Pengobatan medis diatas (beyond) kriteria First Aid
Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan juga harus dicatat jika didiagnosa oleh
dokter perusahaan yang memiliki sertifikat hiperkes, atau memenuhi kriteria tambahan.
Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan juga harus dicatat termasuk didalamnya
adalah kanker, penyakit kronis yang irreversible, patah tulang, atau berlubangnya gendang
telinga.
Kriteria tambahan
Pencatatan juga harus dilakukan pada kondisi berikut, jika berhubungan dengan
pekerjaan :
• Setiap perlukaan karena tertusuk jarum atau teriris benda tajam yang terkontaminasi
dengan darah orang lain atau material yang memiliki potensi infeksius
• Setiap kasus yang membutuhkan evakuasi medis yang sesuai dengan standar
kesehatan OSHA
• Infeksi tuberculosis (TBC) yang dibuktikan dengan tes kulit positip atau didiagnosis
oleh dokter setelah adanya pajanan terhadap kasus aktif tuberculosis yang diketahui.
• Tes fungsi pendengaran pekerja dengan hasil :
o Terdapat pergeseran batas standar/Standar Treshold Shift (STS) pendengaran
pada satu atau kedua telinga (rata-rata di frekuensi 2000, 3000, dan 4000 Hz),
dan
o Total level pendengaran pekerja ≥ 25 dB diatas audimetrik nol pada telinga yang
sama dengan STS (juga rata-rata di 2000, 3000, dan 4000Hz)
Apa yang dimaksud dengan Pengobatan Medis/Medical Treatment
Pengobatan medis termasuk mengelola dan merawat pasien dengan tujuan melawan
penyakit atau gangguan. Kegiatan berikut tidak dapat di
anggap sebagai pengobatan medis, karenanya TIDAK
dicatat :
• Berkunjung ke dokter atau petugas Kesehatan professional
semata-mata hanya untuk observasi atau konsultasi
• Prosedur diagnostic, termasuk melakukan peresepan
obat yang semata-mata hanya digunakan untuk tujuan
diagnostic
• Semua prosedur yang dikategorikan sebagai first aid
Kriteria First Aid
Jika insiden hanya membutuhkan tipe pengobatan berikut
ini, maka akan dikategorikan first aid, dan tidak dicatat
sebagai recordable case :
• Menggunakan golongan obat-obatan yang tidak dire
sepkan oleh dokter dan tidak dengan dosis yang dire
sepkan
• Memberikan imunisasi tetanus
• Membersihkan, menyiram atau membasahi luka di per
mukaan kulit
• Penggunaan penutup luka seperti plester
• Memberikan terapi dingin atau panas
• Menggunakan alat bantu jenis non rigid, seperti elastik
perban, sabuk penyangga punggung, dll
• Menggunakan alat imobilisasi temporer selama proses
transportasi korban
• Tindakan melubangi kuku tangan/kaki untuk mengurangi
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tekanan, atau mengeluarkan cairan dari lepuh.
• Penggunaan pelindung mata
• Menggunakan irigasi atau usapan kapas untuk menghilangkan benda asing yang
masuk ke dalam mata
• Menggunakan irigasi, penjepit, atau usapan kapas atau alat lain yang sederhana
untuk menghilangkan benda asing dari bagian tubuh selain mata
• Pemakaian pelindung jari
• Pemijatan
• Minum cairan untuk menyembuhkan Heat Stress
Apa yang dimaksud Kasus dengan Hari Kerja Hilang/Day Away from Work?
Jika pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya pada hari apapun setelah menderita
penyakit tanpa memandang pola kerja harian atau bergilir/berjadwal, atau ketika dokter
memberikan rekomendasi pekerja untuk beristirahat di rumah meskipun pekerja tersebut
tetap bekerja, dianggap sebagai kasus day away from work.
Apa yang dimaksud Kasus dengan Pembatasan Pekerjaan ?
Aktivitas pembatasan pekerjaan terjadi ketika, sebagai hasil dari penyakit yang
berhubungan dengan pekerjaan, perusahaan atau dokter mencegah atau mere
komendasikan pekerja untuk tidak melakukan fungsi-fungsi rutin dari pekerjaannya,
atau dari bekerja penuh sehari menjadi bekerja secara terjadwal setelah penyakit terjadi.
Perkecualian yang tidak dicatat sebagai Work Related (Non Work Related)
Kejadian berikut tidak dicatat sebagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan
jika :
• Pekerja berada di lingkungan kerja sebagai bagian dari masyarakat umum
• Merupakan partisipasi sukarela dalam program kebugaran, fitness atau aktivitas
rekreasi
• Tanda atau gejalanya muncul di tempat kerja namun akibat kejadian atau paparan
yang tidak berhubungan dengan kerja
• Sebagai akibat dari kegiatan makan, minum atau menyiapkan makan/minum untuk
konsumsi pribadi
• Akibat dari pekerja melakukan aktivitas untuk keperluan pribadi di lokasi kerja diluar
jam kerjanya
• Akibat dari kegiatan pribadi (personal grooming), pengobatan sendiri untuk kondisi
yang tidak berhubungan dengan kerja (intentionally self inflicted)
• Disebabkan kecelakaan kendaraan, terjadi di tempat parkir perusahaan saat
perjalanan dari dan menuju tempat kerja
• Influenza
• Gangguan kejiwaan.•
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Dorong Pemasaran MUSICool, Pertamina Gandeng BUMN Jerman
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bersama mitranya, PT
Ilthabi Mandiri Teknik terus mendorong pemanfaatan green air
conditioner dan chiller berbasis MUSICool, yang merupakan
produk refrigerant hidrokarbon unggulan Indonesia.
Kementerian ESDM yang didukung oleh Deutsche Ge
selischaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) digandeng
untuk memberikan bantuan teknik pemanfaatan produk kola
borasi kedua perusahaan. Kerja sama dituangkan dalam bentuk
Memorandum of Cooperation yang ditandatangani oleh SVP
Non Fuel Marketing Pertamina Supriyanto DH dan Direktur
Konservasi Energi Ditjen EBTKE Farida Zed, di Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (20/4).
Pertamina telah memproduksi MUSICool, refrigerant jenis
hidrokarbon R-290 yang ramah lingkungan dan dipasarkan
sejak 2005. Ilthabi Mandiri Teknik merupakan pabrikan lokal
satu-satunya untuk produk AC dan chiller bermerek AICOOL
dengan aplikasi teknologi Jerman berbasis refrigerant R-290
(Hidrokarbon), dimana produk MUSIcool akan digunakan
sebagai Initial Filling Refrigerant.
SVP Non Fuel Marketing Pertamina Supriyanto mengatakan
produk chiller merk AICOOL dedicated MUSIcool telah
dipasarkan awal 2016, sedangkan produk AC merk AICOOL
dedicated MUSIcool akan dipasarkan mulai semester II 2016.

Pertamina, katanya, akan terus mendorong pemanfaatan green
AC dan chiller dedicated MUSIcool dimulai dari sarana dan
fasilitas Pertamina untuk memperoleh manfaat bagi perusahaan
dengan melakukan Cost Efficiency Program (CEP) serta
mempromosikan produk dalam negeri.
Kini, lanjut Supriyanto, Pertamina dan Ilthabi bekerja sama
dengan Kementerian ESDM c.q. Ditjen EBTKE dan GIZ untuk
mendapatkan rekomendasi terbaik secara objektif atas kondisi
yang optimal dari aspek teknis implementasi teknologi green
chiller pada lokasi gedung dan proyek di lingkungan Pertamina.
GIZ berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis antara
lain, energy audit, feasibility study penggunaan green chiller,
energy comparison antara green chiller dan sistem pendingin
yang lain, monitoring implementasi termasuk analisa kinerja
green chiller dan konsumsi energi, serta capacity development,
sertifikasi teknisi.
Berdasarkan kajian awal, lanjut Supriyanto, pemanfaatan
green AC AICOOL dedicated MUSICool telah mendatangkan
penghematan energi listrik sebesar 10-20%, biaya perawatan
AC dan chiller menjadi lebih efisien, serta umur ekonomis unit
AC dan chiller menjadi lebih panjang.
“Sejak pemberlakuan larangan penggunaan refrigerant jenis
R-22 di Indonesia pada 2015, kami berinisiatif mengembangkan
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SVP Non Fuel Marketing Pertamina Supriyanto DH dan Direktur Konservasi Energi
Ditjen EBTKE Farida Zed berjabat tangan usai menandatangani Memorandum
of Cooperation.

bisnis pemasaran produk MUSICool melalui kerjasama dengan
pabrikan AC dan chiller dengan merek AICOOL, Ilthabi Mandiri
Teknik. Dengan dukungan teknis dari Kementerian ESDM dan
juga GIZ kami semakin optimistik kolaborasi dua produk unggul
ini dapat diterima oleh pasar,” katanya.•RILIS/EGHA

shipping
MEDAN - Kota Medan dengan DPPU Kualanamu dan
DPPU Polonia merupakan salah satu titik utama distribusi
avtur di wilayah Sumatera, sehingga akan sangat rawan
apabila terjadi krisis avtur. Pada periode 2015 untuk DPPU
Kualanamu di-supply melalui TBBM Belawan dengan
intensitas pengangkutan 3 kali dalam 1 bulan menggunakan
kapal Small II (5,000 - 6,000 DWT). Kondisi padatnya jetty
di Belawan, menyebabkan rata-rata kapal-kapal untuk
angkutan product domestik mengalami waiting selama 3
(tiga) hari, dengan demikian beberapa kapal dalam status
idle dikarenakan harus menunggu antrian. Guna mendukung
program efisiensi serta mempercepat distribusi avtur, maka
pada tanggal 16 Januari 2015 telah siap dioperasikan CBM
Kualanamu. CBM adalah Conventional Buoy Mooring yang
merupakan sarana tambat apung, dimana kapal ditambat
dengan tali pada buoy dan terdapat rantai penghubung dari
buoy ke dasar laut. CBM sering digunakan untuk mengatasi
keterbatasan lahan sebagai tempat sandar kapal, sehingga
kapal tidak memerlukan fix jetty untuk mengalirkan product
ke darat. CBM Kualanamu mampu disandari oleh kapal

Foto : SHIPPING

Commisioning CBM DPPU Kualanamu

dengan ukuran maksimum 17,000 DWT (tipe General Purpose).
Pada tanggal 12 Februari 2016, telah dilakukan com
missioning untuk melakukan supply avtur sebesar 5,000 KL
ke DPPU Kualanamu dengan menggunakan MT. Java Palm.
Koordinasi yang harmonis antara Fungsi Aviasi, Supply &
Distribusi serta Shipping, telah berdampak pada keberhasilan

proses commissioning. Dengan demikian saat ini supply
avtur dapat dilakukan melalui CBM Kualanamu sehingga
mengurangi potensi waiting di Belawan serta mempercepat
proses supply untuk mendukung penerbangan di wilayah
Medan dan sekitarnya. Bravo Pertamina.•[Shipping]

Medan - Dalam memperingati hari Kartini, Marketing
Operation Region (MOR) I memberikan apresiasi kepada
para pelanggan perempuan yang menggunakan produk BBK
non subsidi dengan memberikan kejutan hadiah langsung di
SPBU kota Medan. GM MOR I Romulo Hutapea menyerahkan
hadiah tersebut di SPBU COCO Polonia, Medan, pada
(21/4).Selain di SPBU COCO Palonia, pembagian hadiah
dilakukan di SPBU COCO Yos Sudarso dan SPBU DODO
Sei Semayang, Deli Serdang.
“Pemberian ini sebagai ungkapan terima kasih dan
apresiasi terhadap pelanggan setia produk Pertamina dengan
membagi bagikan hadiah bagi pelanggan produk Pertalite,
Pertamax, Pertamax plus dan Pertamina Dex bertepatan
dengan hari Kartini,” ungkap Romulo Hutapea kepada
sejumlah wartawan.
Dengan melakukan pembelian minimum Rp250 ribu untuk

kendaraan roda empat dan Rp 25 ribu untuk kendaraan roda
dua, para konsumen wanita diberikan merchandise Pertamina.
Selain pembelian produk jenis bahan bakar minyak, Pertamina
juga memberikan apresiasi kepada konsumen Bright Gas

Foto : MOR I

Pertamina Apresiasi Perempuan Indonesia di Hari Kartini
berupa regulator super lock untuk pembelian tabung perdana
atau pengisian ulang Bright Gas.
Namun yang lebih beruntung lagi, pada hari itu, ada
seorang konsumen bernama Fitriani warga Polonia juga tepat
hari ulang tahunnya yang ke 57 tahun mendapatkan bingkisan
dari Pertamina atas pembelian Pertamax.
“Terima kasih Pertamina atas pemberian hadiah dan
ucapannya,” ungkap Fitriani yang bergembira saat menerima
bingkisan dari GM MOR I Romulo Hutapea.
Konsumen Bright Gas bernama Lisna warga Deli Serdang
pun mendapatkan regulator super lock karena membeli
tabung perdana. Hadiah tersebut juga diserahkan Romulo
Hutapea .
“Memang saya khusus membeli Bright Gas pada Hari
Kartini, sebab lagi ada promo di SPBU milik Pertamina ini,”
tambah Lisna.•wali
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mitmennya dalam mendukung pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam
bidang usaha pembuatan kain Batik dan Tenun.
Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya mitra
binaan Pertamina pada ajang Pameran Adiwastra
Nusantara 2016 di Jakarta Convention Center
(JCC), pada 23-27 Maret 2016. Pameran sendiri
secara resmi dibuka pada Rabu (23/3) dengan
pemukulan gong tiga kali oleh istri Mendagri RI dr.
Erni Guntarti, perwakilan istri Wapres Jusuf Kalla,
serta disaksikan Ketua Badan Ekonomi Kreatif In
donesia, Triawan Munaf.
Pameran Adiwastra Nusantara diselenggarakan
dengan tujuan untuk mengangkat kekayaan wastra
(kain) adat tradisional dari seluruh nusantara, seka
ligus memperkenalkan kepada masyarakat luas.
Ada 19 booth mitra PKBL Pertamina di Pa
meran Adiwastra Nusantara yang rutin diadakan
setiap tahun tersebut. Semuanya mewakili be
berapa daerah terkenal pemasok batik dan tenun
di Indonesia. Pengunjung pun diberikan pilihan
yang banyak saat berbelanja kain. Namun, walau
tema utama dari pameran adalah kain Batik dan
Tenun, banyak juga mitra Pertamina yang berkreasi
dengan memamerkan berbagai bentuk souvenir
yang berbahan dan bertemakan kain batik dan
tenun. Contohnya, Tenun Sutra Konawe. Jauh-jauh
datang dari Sulawesi, booth pameran yang dijaga
oleh Haji Nasrullah menawarkan berbagai bentuk
souvernir seperti peci, bros, sarung, yang terbuat
dari kain tenun dan memiliki corak gambar khas
kabupaten Konawe.
Beberapa stand Mitra PKBL Pertamina yang
hadir dalam ajang pameran Adiwastra Nusantara
ini di antaranya adalah KSU Sutra Adat Konawe,
Kerajinan Tenun INKRA Tanak Gadang Lombok,
Batik Vatur Jaya Madura, Batik Tulis Lasem Sri
Rejeki Rembang, Batik Bintang Arut Indramayu,
ATBM Bintang Terang Bandung, Helmiah Butik
Makassar, Batik Tulis Lestari Sragen, Batik
Kenes Yogyakarta, Batik SBY Tasikmalaya, Batik
Isam Garut, Rose & Tulip Surabaya, Batik Ninin
Banyumas, Asri Busana Sukoharjo, dan berbagai
supplier dan butik batik lainnya.
Pameran Adiwastra Nusantara 2016 kali ini
sendiri mengangkat tema “Kreasi Tanpa Batas
dalam Serat dan Corak — Endless Creation in
Fibers and Patterns”, yang juga dimaksudkan
untuk meningkatkan daya saing masyarakat
dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN) serta mempersiapkan berbagai karya
kreasi budaya Indonesia kepada para wisatawan
dunia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran
pameran batik dan tenun terbesar di Indonesia ini
pun mengundang ribuan pengunjung dari dalam
dan luar negeri.•Starfy

Foto : PEP PANGKALAN SUSU

JAKARTA – Pertamina terus menunjukkan ko

pengurus Persatuan Wanita
Patra Pangkalan Susu Field.
Dalam sambutannya
Pangk alan Susu Field Ma
nager Dirasani Thaib meng
harapkan kepada para mitra
binaan yang masuk dalam
program CSR PEP Asset I
Pangkalan Susu Field agar
dapat memanfaatkan fasilitas
yang sudah disediakan untuk
menjual hasil usahanya di
tempat ini.
“Silakan ibu-ibu menjual
hasil kerajinannya di galeri ini,
karena memang disediakan
untuk tempat menjual semua
barang yang ibu-ibu buat,”
imbuh Dirasani.
Selain peresmian Galeri
CSR Cinde Mate dan rumah
makan Bale Rasa, Pangkalan
Susu Field Manager dalam
acara tersebut juga menye
rahkan bantuan Rp 5 juta yang
diterima oleh korban musibah
kebakaran lingkungan IX
Kelurahan Bukit Jengkol
Kecamatan Pangkalan Susu.
“Bantuan ini merupakan
bentuk kepedulian kami yang

berasal dari sumbangan pe
kerja dan TKJP Pangkalan
Susu. Semoga dapat mem
bantu meringankan musibah
yang telah terjadi,” tambah
Dirasani.
Sementara VP HSSE
Heri Budiarso menyatakan
masakan yang disajikan oleh
para peserta kompetisi se
luruhnya terasa sangat enak.
Untuk itu, dia mengharapkan
dukungan para pekerja agar
meluangkan waktu makan di
Bale Rasa, mitra CSR ini.
Sementara Forkopim
Kecamatan Pangkalansusu

yang diwakili oleh Komandan
Koramil 15, Jauhari menyam
paikan apresiasi kepada
p e r us a h a a n y a n g t e l a h
men un aikan tanggung ja
wab sosialnya kepada
warga Pangkalan Susu dan
sekitarnya.
“Saya pribadi dan atas
nama masyarakat Pangkalan
Susu mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya
kepada PEP Pangkalan Susu
Field atas kepeduliannya
terhadap warga kami yang
mengalami musibah,” ujar
nya.•xxxx

Pertamina Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi
BEKASI - Pertamina bekerja sama dengan Dandim Bekasi,
menyalurkan bantuan kebutuhan pokok ke pengungsian di
wilayah Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, pada (21/4).
Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah
terkena banjir akibat jebolnya bendungan di Bekasi.
Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok makanan
minuman dan obat-obatan. Masyarakat yang saat ini di tempat
pengungsian sementara merasa sangat terbantu atas bantuan
Pertamina dan organisasi lainnya.
Sementara banjir saat ini mulai menyusut. Semoga dalam
beberapa jam ke depan banjir segera surut dan masyarakat
dapat beraktifitas secara normal kembali.•MOR III

Foto : MOR III

Partisipasi Mitra Binaan
Pertamina pada Pameran
Adiwastra Nusantara 2016

Pangkalan Susu – PT
Pertamina EP (PEP) Asset 1
Pangkalan Susu Field res
mik an rumah makan Bale
Rasa dan Galeri CSR Cinde
Mate, di Jalan Tambang
Minyak Pangkalan Susu se
bag ai sal uran pemasaran
produk mitra binaan, pada
(12/4). Peresmian dilakukan
oleh VP HSSE Heri Budiarso
dan Pangkalan Susu Field
Manager Dirasani Thaib.
Acara peresmian Galeri
CSR Cinde Mate dan rumah
makan Bale Rasa diawali
dengan lomba masak yang
diikuti oleh ibu-ibu yang
tergabung dalam kelompok
perwakilan warga desa Alur
Cempedak, Kelurahan Bukit
Jengkol dan Kelurahan Beras
Basah Kecamatan Pangkalan
Susu yang mengolah aneka
menu berbahan dasar ikan
bandeng dan lele. Hasil
olahan masakan dinilai oleh
Tim Juri Forum Komunikasi
Pimpinan Kecamatan Pang
kalansusu, Pangkalan Susu
Field Manager dan ibu-ibu

PEPC Dukung Panen Raya Padi Organik di Desa Dolokgede
Bojonegoro - PT Per
tam ina EP Cepu (PEPC)
bersama dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)
Ademos (Asosiasi untuk
Demokrasi dan Kesejahteraan
Sosial) dan warga Desa Do
lokgede, Kecamatan Bo
jonegoro, menggelar panen
raya padi organik, pada (16/4).
Program pendampingan per
tanian ini diberi nama Sinau
Tetanen (Niteni Tandur Nganti
Panen) yang ditempatkan di
petak percontohan (demplot).
Panen raya ini dihadiri oleh
Pandu Subiyanto dari fung

Foto : PEPC

Foto : PRIYO

PEP Pangkalan Susu Field Resmikan
Rumah Makan Bale Rasa dan Galeri CSR Cinde Mate

si Public Government Affair
(PGA) PEPC.
Program Sinau Tetanen
adalah program menanam
padi dengan menggunakan
pupuk organik, limbah ter
nak atau yang lain. Hal ini

dilakukan sebagai usaha
mengembalikan kesadaran
masyarakat untuk menjaga
tingkat kesuburan tanah
sehingga program ini dapat
dijadikan percontohan, pem
belajaran, dan pembanding

bagi masyarakat yang me
nanam padi dengan perlakuan
konvensional.
Pandu Subiyanto meng
apresiasi pengembangan
p rog r a m S i n a u Te t a n e n
serta berharap program ter
sebut diteruskan agar ilmu
yang diperoleh bisa makin
berkembang. Sedangkan
Camat Tambakrejo, Ngasiaji,
mengharapkan agar petani
Desa Dolokgede bisa meng
inspirasi masyarakat se
kitar, khususnya para pe
tani di wilayah Kecamatan
Tambakrejo.•PEPC
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Bandung – Tim Pertamina
Peduli Banjir Bandung yang
terdiri dari fungsi SMEP &
CSR JBB, Marketing Branch
Manager Jawa Barat, General
Affairs, dan Communication
& Relations MOR III kembali
mengunjungi lokasi banjir
di Kabupaten Bandung, te
patnya di Kecamatan Bale
Endah dan Kecamatan Da
yeuh Kolot, pada (23/3). Kun
jungan kali ini merupakan
kunjungan yang kedua, se
telah tim yang sama sudah
berhasil mencapai lokasi banjir
pada 17 Maret 2016. Se
belumnya, bencana banjir
dengan ketinggian air 80 – 300
cm melanda 15 kecamatan di
Kabupaten Bandung selama 1
minggu dan lebih dari 24.000

jiwa terdampak oleh bencana
tersebut.
Pada kunjungan pertama
di Kampung Kulalet, Ke
camatan Bale Endah, Tim
Pertamina Peduli memberikan
bantuan berupa telur, beras,
dan kornet ke dapur umum,
tempat di mana proses me
masak 500 nasi bungkus di
lakukan untuk didistribusikan
ke warga. Selain itu, bantuan
juga diberikan dalam bentuk
ban karet untuk evakuasi,
makanan jadi, popok bayi,
selimut, obat-obatan, serta
bahan-bahan lain yang dibu
tuhkan warga. Meskipun di
bawah guyuran hujan deras
dan ketinggian banjir sekitar
3 meter, tidak menyurutkan
aksi Tim Pertamina Peduli

1.000 kaleng kornet, serta alat
pompa untuk membersihkan
lumpur akibat sapuan banjir.
Setibanya di lokasi, tim
disambut oleh ketua RW
09 Kecamatan Bale Endah,
Cecep Yudi. Ia menuturkan,
ketinggian banjir yang melanda
wilayah dengan pengh uni
2.800 jiwa tersebut mencapai
3 meter. Sedangkan menurut
Ridwan Asyadi, Ketua RW 02
Desa Citeureup, dengan 1.000
jiwa, di wilayahnya ketinggian
banjir mencapai 2 hingga 3
meter.
Dibantu oleh beberapa
warga setempat, Tim Per
tamina Peduli mendistri
busikan 1.000 kaleng kornet
kepada masyarakat.
“Sebagai perwakilan dari

untuk mendistribusikan
makanan langsung ke
masyarakat yang terdampak
banjir dengan mengg
 u
nakan perahu karet yang se
belumnya telah disediakan.
Selain memberikan bantuan
kebutuhan makanan dan
lainnya, Tim Pertamina Peduli
juga membangun Posko Ke
sehatan dan pengobatan gra
tis di RT 01, Kampung Kulalet.
Pada kedatangan kedua,
banjir sudah surut dan menyi
sakan tumpukan lumpur yang
cukup menghambat langkah
Tim Pertamina Peduli untuk
mencapai lokasi bantuan.
Dengan menembus kubangan
lumpur, Tim Pertamina Peduli
datang dengan bantuan
berupa alat-alat kebersihan,

Foto : MOR III

Bantuan Pasca Banjir dari SMEPP & CSR JBB di Kabupaten Bandung

Pertamina yang menjalankan
bisnis di wilayah Kabupaten
Bandung, tentunya kami ber
singgungan secara langsung
dengan masyarakat sekitar,
termasuk yang terkena ben
cana banjir. Dibantu oleh
tim SMEP & CSR JBB yang
sangat tanggap, kami dapat

mendistribusikan bantuan ini
dengan cepat ke masyarakat.
Mudah-mudahan bantuan
lebih tepat sasaran. Semoga
masyarakat lebih terbantu
dengan adanya peralatan
dari Pertamina,” ujar Putut
Andriatno, Marketing Branch
Manager Jawa Barat.•MOR III

PEP Subang Field Canangkan
‘Gerakan Biopori for Karangligar’

PEP Sangatta Field Adakan Kampanye
Menyikat Gigi Bersama 75 Anak Usia Dini

Karawang – PT Pertamina
EP Asset Subang Field be
kerja sama dengan CARE
LPPM IPB dan pemerintah
Desa Karangligar menye
lenggarakan kegiatan gerak
an “Biopori for Karangligar”,
pada (23/3). Kegiatan ini
menghadirkan narasumber Ir.
Kamir R. Barata, MSc, yang
merupakan penemu teknologi
Lubang Resapan Biopori
(LRB) dan telah mendapatkan
penghargaan Kalpataru.
Hadir dalam kegiatan ini
Jajaran Muspika Kecamatan
Telukjambe Barat, Perwakilan
BPLH Kabupaten Karawang,
dan tokoh masyarakat sekitar.
Dalam kegiatan tersebut
masyarakat Desa Karangligar
diperkenalkan Teknologi dan
manfaat dari biopori oleh Ir.
Kamir Brata, M.Sc. Dosen
IPB tersebut menyampaikan
bahwa lubang resapan biopori
merupakan teknologi tepat
guna dan ramah lingkungan
yang berguna untuk memper
cepat peresapan air hujan.
Rima selaku CDO PEP di
Desa Karangligar menuturkan,
kegiatan ini sebagai langkah
awal gerakan pembuatan
5.000 lubang biopori di Desa
Karangligar. Kegiatan ini juga
bertujuan untuk mengunggah
kesadaran dan partisipasi
masyarakat, bahwa ada
teknologi sederhana, yakni
biopori untuk mencegah

sehat merupakan awal dari kehidupan

Sangkima – Gigi yang bersih dan
yang baik. Untuk mendukung program
sadar gigi sehat di kalangan usia dini,
Pertamina EP Sangatta Field menggelar
edukasi pentingnya memelihara
kesehatan gigi dan mulut kepada anakanak usia dini sekaligus praktik menyikat
gigi yang benar secara serentak di TK
Foto : PEP SUBANG

Negeri Pembina Sangkima, Sangatta

banjir. “Ini masih awal dan
akan kita monitoring perkem
bangannya bersama-sama,”
ujar Rima.
Sementara Subang Legal
& Relations Assistant Manager
Pertamina EP, R. Ery Ridwan
mengatakan, kegiatan ini
merupakan bukti komitmen
PEP dalam upaya menjaga
dan melestarikan lingkungan
sekitar. “PT Pertamina EP
sesuai dengan komitmennya
Tumbuh Bersama Lingkungan
akan mendukung gerakan
pembuatan biopori di Desa
Karangligar,” ujar Kang Ery.
Eneng Komariah, Kades
Karangligar menyampaikan
ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada
PEP Subang Field dan
CARE LPPM IPB yang telah
mencanangkan kegiatan
Biopori For Karangligar.
“Upaya ini sebagai ikhtiar
bers ama dan langkah so
lutif dalam menangani dan

mencegah banjir di masa
yang akan datang. Dan
saya mengajak semua la
pisan masyarakat untuk ber
partisipasi dalam kegiatan ini,”
ujar Eneng.
Di Akhir kegiatan,
masyarakat mempraktikkan
pembuatan lubang biopori
di halaman Balai Desa
Karangligar bersama dengan
Perwakilan Pertamina,
P e j a b a t D e s a , M u s p i k a
dan BPLHD. Selanjutnya,
PEP menyumbang alat bor
untuk masing-masing ketua
Rukun Tetangga (RT) di De
sa Karangligar. Nantinya
masing-masing ketua RT
meminjamkan alat bor kepada
warganya secara bergiliran
untuk membuat 3-5 lubang
biopori di halaman rumah
mas ing-masing. Ada lebih
dari 1.000 unit rumah di Desa
Karangligar, sehingga akhirnya
ada sekitar 5.000 biopori lebih
di desa tersebut.• ikm/af/dwn

Selatan, pada Jumat (15/4).
Sebanyak 75 anak yang tergabung di kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Gugus Anyelir dan TK Negeri Pembina antusias menyimak pemaparan dari drg.
Hikmah, menjelaskan struktur gigi beserta fungsinya melalui media gambar komik dan
alat peraga. “Sikat gigi yang baik dua kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam
sebelum tidur. Jika gigi tidak disikat, sisa makanan yang terselip di gigi bisa membusuk dan
membuat gigi berlubang. Kalau gigi sudah berlubang, gusi bisa bengkak dan berdarah,”
ucap drg. Hikmah memberikan penjelasan kepada anak-anak.
Selain memberikan pemahaman menjaga kebersihan gigi, anak-anak juga diperkenalkan
dengan peralatan medis yang digunakan untuk memeriksa gigi. “Harapannya, dengan
mengenal dan menyentuh langsung alat-alat yang digunakan untuk memeriksa gigi, anakanak tidak takut lagi mengunjungi klinik gigi, minimal 6 bulan sekali,” tambah drg. Hikmah.
Seusai diberikan edukasi secara teori, anak-anak diajak mempraktikkan langsung cara
menyikat gigi yang benar. Satu persatu anak-anak berbaris rapi dengan sikat gigi yang
sudah diberi pasta gigi di tangan kanan dan gelas kumur di tangan kiri. Dengan abaaba mulai dari Bunda Kepala Sekolah, mereka pun berlomba menyikat gigi susu secara
berurutan dengan arahan dari dokter.
“Banyak orang tua tidak pernah membayangkan bahwa masalah gigi dan mulut terutama
bagi buah hati yang berusia di bawah 7 tahun, dapat berpengaruh pada perkembangan
anak. Sebab, kondisi awal gigi susu akan menentukan pertumbuhan gigi tetap si anak.
Selain itu, bila anak memiliki gigi yang tidak sehat, dia akan sulit mencerna makanan
sehingga proses pertumbuhan si anak akan terganggu. Akibatnya, anak akan mudah
terserang penyakit. Setiap orangtua sebaiknya menanamkan suatu prinsip dalam dirinya
bahwa anak-anak harus bebas dari rasa sakit gigi dan memberi mereka awal kehidupan
yang baik sehingga mereka mampu bersaing di masa depan,” saran dr. Fuad selaku
Sangatta Medical Senior Supervisor.
Pada acara tersebut turut dihadiri stakeholder setempat yakni Camat Sangatta Selatan
yang sekaligus menjabat sebagai Bunda PAUD Sangatta Selatan, Kepala UPT Pendidikan
Sangatta Selatan dan tak lupa Kepala Sekolah TK Negeri Pembina.•pputri

SINOPSIS



					

Judul :
Buku Latihan Menggambar dengan CorelDraw
Penerbit :
Jubilee Enterprise
No. Klasifikasi : 604.2.Buk
Buku ini murni berisi latihan-latihan menggambar. Tidak
ada referensi tentang fitur-fitur CorelDraw. Dari bab awal hingga
akhir, Anda akan membaca langkah menggambar berbagai
objek dan menggambar peta. Jika Anda ingin melihat cara
menggambar secara live, bukalah CD yang disertakan di dalam
buku dan tontonlah video yang telah disajikan.
Bagi Anda yang masih awam dengan software pengolahan
gambar, foto, objek dan teks, Jubilee dapat mengakomodasi
keinginan Anda untuk belajar secara otodidak dengan
dikeluarkannya buku berjudul “Buku Latihan Menggambar
dengan CorelDraw”. Buku yang secara visual lebih menarik
dan menampilkan langkah demi langkah secara detail ini bisa
Anda jadikan “guru” sekaligus penuntun yang paling praktis.
Pada bagian pengenalan, Anda akan dituntun untuk
mengetahui dan mengenal berbagai macam fasilitas, menu
dan fitur yang terdapat di dalam CorelDraw. Setelah proses
pengenalan, Anda akan diajak lebih dekat untuk memahami
cara kerja sekaligus terjun langsung dalam pembuatan objek.
Anda tidak perlu khawatir akan menemukan kesulitan dalam
pembuatan objek menggunakan CorelDraw karena buku ini
secara “apik” berhasil menyuguhkan pembuatan objek dengan
cara sederhana, mendetail namun tetap tidak menghilangkan
esensi artistik dari objek yang dibuat.
Buku ini murni menyajikan tutorial langkah demi langkah
membuat berbagai aneka desain seperti : boneka, gelas,
kupu-kupu, desain abstrak, stationery, dan bis kota. Jika objekobjek dalam bentuk sederhana berhasil Anda buat, maka
pada bab selanjutnya Anda bisa mulai menjajal kemampuan
dengan membuat kreasi gambar yang lain. Beberapa kreasi
yang bisa Anda pelajari antara lain pembuatan efek retakan,
efek bayangan, efek tekstur batu alam, efek contour, dan
menggambar peta.
Peta sering dibuat oleh para desainer untuk berbagai
keperluan, seperti pembuatan undangan pernikahan, brosur
kantor atau toko, peta pariwisata, tempat-tempat menarik
di dalam sebuah kota, dan sebagainya. Oleh karena itu,
kemampuan membuat peta yang andal merupakan syarat
mutlak jika Anda memilih sebagai seorang desainer. Kalau kita
melihat sebuat peta, sebenarnya kita mengamati rentetan jalan
yang menuju ke sebuah tempat yang kita cari. Oleh karena
itulah tanpa kehadiran jalan, kita akan pergi kemana-mana
walaupun kita tahu di mana tempat yang kita tuju berada.
Pada sesi berikut ini, kita akan belajar bagaimana caranya
membuat jalan raya. Walaupun secara teknis tidak sulit untuk
membuat jalan raya seperti itu, namun dalam praktiknya,
memb uat jalan acapkali mengandung tingkat kesulitan
yang tinggi, terlebih apabila jalan itu begitu kompleks dan
berliku.•PERPUSTAKAAN
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BULAN KOMET MOR IV :
Lebih Memahami Bisnis LPG

Menyambut Bulan KOMET
yang jatuh pada bulan April setiap
tahunnya, Marketing Operation
Region IV tak mau ketinggalan
dan turut ambil bagian dalam
kegiatan berbagai pengetahuan
tersebut. Pada 19 April 2016,
MOR IV menyelenggarakan
Bulan KOMET tersebut dalam
forum offline dan online dengan
menghadirkan dua narasumber
yang dihadiri oleh 51 orang
peserta offline dan 91 orang
peserta online baik dari pekerja di luar kantor MOR IV maupun dari berbagai fungsi,
direktorat dan anak perusahaan.
GM MOR IV Kusnendar
selaku Keynote Speaker
sangat mendukung ter
laksananya Bulan KOMET
ini dan mengajak seluruh
pekerja yang hadir untuk
memahami lebih jauh me
ngenai salah satu produk
Pertamina, yaitu LPG
(Liqueified Petroleum Gas)
dan jenisnya, yaitu LPG
P re s s u r i z e d d a n L P G
Refrigerated. Meskipun
Bisnis LPG cukup akrab
bagi pekerja Pertamina namun tidak banyak yang mengetahui secara mendalam
mengenai perbedaan dari kedua karakteristik LPG tersebut.
Melalui kegiatan sharing ini, Kusnendar memaparkan secara lengkap tentang seluk
beluk LPG Pressurized dan Refrigerated dalam sisi penggunaan, media penyimpanan,
desain tangki, dan masih banyak lagi pengetahuan lainnya. Tidak jauh-jauh pula dari
Bisnis LPG, Domestic Gas Region Manager IV Y Hardjono selaku narasumber lain dalam
forum tersebut juga menyampaikan mengenai Upaya Meminimalisasi Tabung LPG Afkir
melalui Pemasangan Plat Balancer yang telah berhasil dilakukan oleh Domgas Region IV.
Antusiasme pekerja yang hadir maupun pekerja yang terhubung dalam webinar
semakin terasa melalui interaksi dan tanya jawab dengan para narasumber baik secara
langsung maupun melalui chatbox yang disediakan pada fasilitas webinar.

Selain sharing pengetahuan dari kedua narasumber, pada kesempatan tersebut
Sr Supervisor QM & Performance Frinka M Ambara juga menyampaikan refreshment
mengenai kebijakan perusahaan berkaitan dengan knowledge sharing dan innovation
kepada para pekerja. Tak hanya itu, pada kegiatan Bulan KOMET, QM & Performance
juga membuka stan pengisian MySITE sehingga para pekerja secara langsung dapat
melakukan pengisian MySITE dan juga membuka berbagai aset pengetahuan luar biasa
yang tersedia di portal KOMET.
Menyadari bahwa pengetahuan merupakan aset yang luar biasa bagi kemajuan
diri individu pekerja, fungsi maupun perusahaan secara menyeluruh, upaya berbagi
pengetahuan melalui Forum KOMET sendiri terus dibudayakan di Marketing Operation
Region IV. Forum KOMET tidak hanya diselenggarakan secara rutin di lingkungan Kantor
Unit namun juga dilaksanakan di seluruh lokasi kerja TBBM, DPPU dan Depot LPG karena
pengetahuan adalah milik bersama dan menjadi lebih bermanfaat ketika kita membaginya.
The More You Share, The More You Get... Let’s Share Knowledge.•
Oleh : Astie Wulan - Tim QM MOR IV JBT
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Pemetaan Matriks Tanggung Jawab
Berdasarkan Proses Bisnis:
Dit. Pemasaran yang Terdepan
Dalam rangka menciptakan serangkaian kegiatan yang saling berinteraksi dan bersinergi satu dengan
yang lainnya dalam mencapai visi dan misi perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan pemetaan proses
bisnis yang selaras dengan bisnis perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah ditetapkan Surat
Keputusan Direksi Pertamina No. 008/C00000/2015-S0 tanggal 6 Maret 2015 tentang Model Proses Bisnis
Pertamina (Level ) 0.
Sesuai diktum kedua SK No.008/2015, telah dilakukan pemetaan proses bisnis sampai dengal level 4
(aktivitas) berdasarkan workshop dan meeting yang dilakukan dengan Subject Matter Expert (SME) fungsi
terkait. Sebagai kelanjutan dari pemetaan proses bisnis sampai dengan level 4 tersebut, akan dilaksanakan
pemetaan matriks tanggung jawab/Accountability Mapping Matrix (AMM) menggunakan matriks RASCI
(Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed).
Sesuai dengan Calendar of Event (CoE) Fungsi Quality, System and Knowledge Management (QSKM)
pada tanggal 13 -15 April 2016 telah dilaksanakan AMM berdasarkan proses bisnis di Marketing Operation
Region (MOR) yang menjadi pilot project. Dit. Pemasaran lagi-lagi yang terdepan dalam pelaksanaan AMM
ini setelah tahun sebelumnya juga merupakan direktorat yang kali pertama melakukan workshop pemetaan
proses bisnis Level 1 sampai dengan Level 4.
Diharapkan hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan dan dapat diimplementasikan di MOR lainnya.
Saat ini MOR V Jatim dan Balinus ditetapkan sebagai pilot project mengingat MOR V mempunyai aktivitas/
kegiatan proses yang paling lengkap dan terdapat kegiatan penyaluran serta distribusi BBM dan Non - BBM
melalui moda darat dan laut. Hal ini memberikan input informasi yang memadai untuk pelaksanaan proses
pemetaan dimaksud.
Penyusunan dilakukan untuk kategori proses bisnis yang relevan dan dituangkan dalam bentuk Matriks
RASCI berisi penetapan peran, tugas, dan tanggung jawab setiap pejabat yang bersangkutan, dengan hasil
sebagai berikut:
1. Kategori proses bisnis yang dibahas merupakan proses bisnis yang berkaitan langsung dengan kegiatan
pemasaran, yang terdiri dari:
a. Kategori 3: Refine and Produce Fuel, Non Fuel and New & Renewable Energy;
b. Kategori 4: Market and Sell Products and Services;
c. Kategori 5: Supply Chain Management;
d. Kategori 7: Develop and Manage Health, Safety, Security, and Environment (HSSE);
e. Kategori 8: Manage Customer Service.
2. Fungsi yang mengikuti merupakan perwakilan dari fungsi-fungsi di bawah ini baik dari MOR V maupun
direktorat di kantor pusat:
a. Retail Fuel Marketing,
b. Industrial Fuel Marketing,
c. Domestic Gas,
d. Aviation,
e. Petrochemical,
f. Marketing Branch,
g. Supply & Distribution,
h. External Relation,
i. Marine,
j. Technical Service
3. Deliverables kegiatan
berupa:
a. AMM dengan meng
gunakan metoda
“RASCI” berdasarkan
proses bisnis Level 1
sampai dengan Level
4;
b. Hasil identifikasi inputoutput dari setiap pro
ses,
c. Hasil identifikasi ter
hadap STK yang
telah ada pada saat
ini untuk masing-ma
sing proses bisnis.
Selanjutnya STK ini
akan dianalisa sesuai
kewenangannya,
agar dapat dipilah pe
nanggung jawabnya
yang lebih tepat.•

Oleh Eryta Suryandari – Analyst Business Process Downstream, Direktorat SDM & Umum

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Jumat - Seiring dengan
program kerja Direktorat
Pengolahan tahun 2016, pa
da 15 April 2016, Direk
tur Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi melak
sanakan kunjungan kerja ke
Refinery Unit (RU)II Dumai
sebagai rangkaian roadshow
ke refinery unit untuk me
monitor proyek-proyek
di refinery unit yang telah
menjadi roadmap Direktorat
Pengolahan sesuai dengan 5
prioritas strategis Pertamina.
Setelah keberhasilan
RFCC di Cilacap yang
mendapatkan apresiasi tinggi
dari pemerintah, Direktorat
Pengolahan masih memiliki
proyek-proyek highlight di
beberapa lokasi lainnya, salah
satunya di RU II Dumai.
Tiba di Dumai, Direktur
Pengolahan Pertamina
Rachmad Hardadi langsung

melakukan briefing moti
vation & challenge session
yang diikuti 200 pekerja yang
diselenggarakan di Balai
Pertemuan Sasana Mitra
(BPSM). Seluruh undangan
dan peserta khususnya yang
terkait dengan T im Task
Force Proyek Open Access
menyaksikan demonstrasi
berupa Commissioning &
Start Up Simulation Desalter
Proyek Open Access RU
II Dumai. Dalam simulasi
tersebut digambarkan ke
adaan sesungguhnya ba
gaimana melakukan Proses
penerimaan crude oil dari
kapal dan ditampung di Tanki
Open Access, Transfer Crude
Oil ke tanki Crude Mix serta
Transfer Mix Crude Oil ke
Desalter Unit dan masuk ke
Delayed Cooking Unit (DCU).
Proyek open access me
rupakan salah satu proyek

unggulan dari RU II Dumai
dalam menyikapi dinamika
bisnis migas sehingga Kilang
RU II Dumai dapat mengolah
jenis minyak mentah selain
Duri dan Minas yang saat
ini pasokannya semakin
berk urang. Hal ini untuk
memastikan produksi kilang
RU II Dumai tetap dapat
menghasilkan produk-produk
BBM untuk memasok wilayah
Sumatera Bagian Utara.
Acara dilanjutkan dengan
Management Walkthrough
(MWT) ke area Pembangunan
Tanki Open Access (945T301), lokasi pembangunan
calciner yang baru, dan ter
akhir Desalter Unit di area
Hydroskimming Complex
(HSC). Dalam kunjungannya
Direktur Pengolahan meng
instruksikan kepada mana
jemen RU II Dumai untuk
selalu melaporkan progress

Foto : RU II

Direktur Pengolahan Kawal Proyek-Proyek RU II Dumai

12

proyek-proyek yang sedang
dilaksanakan dan menjaga
kualitas dari pekerjaan dengan
waktu yang telah ditetapkan.
Kunjungan Direktur Pe
ngolahan ditutup dengan
acara Up Close & Personal
Bersama Direktur Pengolahan

di main office yang dihadiri
oleh seluruh Manajemen,
Section Head, pekerja EPD
(Process, Non Process, &
Share Services), dan per
wakilan Fungsi. Dalam sua
sana yang hangat, Hardadi
melakukan sharing session

seputar riwayat hidup dan
perjalanan kariernya selama
mengabdi di Pertamina untuk
dapat memberikan inspirasi
dan motivasi bagi pekerja
RU II Dumai untuk bekerja
keras, cerdas, tuntas dan
ikhlas.•MARLODIEKA

PERSATUAN WANITA PATRA

Sosialisasi Tata Nilai Pertamina bagi Anggota PWP
perusahaan. Salah satu caranya dengan menerapkan lima
prioritas strategis Pertamina atau lima pilar, yakni pengem
bangan sektor hulu, efisiensi semua lini, peningkatan kapasitas
kilang, peningkatan infrastruktur & marketing serta perbaikan
struktur keuangan.
Selain lima pilar tersebut, Dwi Daryoto juga mengatakan
peran istri sangat penting dalam memotivasi kinerja suami
yang saat ini semakin dituntut untuk lebih bekerja ekstra untuk
memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan.
Sosialisasi tata nilai perusahaan yang diselenggarakan
oleh PWP Pusat bidang Organisasi bekerja sama dengan
Direktorat SDM & Umum, diikuti oleh pengurus dan anggota
PWP dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh
peserta tentang kondisi Pertamina saat ini. Ketua umum PWPP
Handini Dwi Soetjipto berharap anggota PWP yang hadir akan
meneruskan pemahaman tersebut kepada seluruh anggota

Foto : KUNTORO

SIMPRUG - “PWP sebagai pendamping pekerja Pertamina
sangat berperan penting bagi perusahaan karena sebagai
pendamping peran istri memberi motivasi bagi suami.
Untuk itulah, seluruh anggota PWP sangat perlu untuk
memahami bagaimana kondisi perusahaan,” ujar Direktur
SDM dan Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto saat
menjadi pembicara di acara sosialisasi tata nilai Pertamina
untuk anggota PWP, di Ruang Seminar Gedung PWP
Simprug, (31/3).
Saat ini kondisi perusahaan migas di dunia sedang
mengalami periode yang sulit dikarenakan harga minyak
yang sangat rendah. Hal itu mengakibatkan banyak peru
sahaan melakukan efisiensi dengan berbagai macam
cara, seperti PHK. Namun Pertamina sampai saat ini tidak
mengambil langkah tersebut, justru dengan kemampuan
SDM-nya Pertamina masih mampu memperoleh laba

PWP baik pusat maupun daerah sehingga para istri pekerja
Pertamina semakin paham dan terus mendukung tugas
suami sebagai pekerja Pertamina.•Kuntoro

Plaju – Sebagai bentuk kepedulian serta dukungan
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU III terhadap kesehatan
anak-anak khususnya di lingkungan RU III, Ketua PWP
RU III Vitri Mahendrata beserta perwakilan pengurus
PWP RU III berpartisipasi dalam penyuluhan sikat gigi
bersama Kodomo di TK PWP I Komperta Plaju, pada
Selasa (12/4).
“Ingat ya adik-adik? Gosok gigi dua kali sehaa…riiii.
Ke dokter gigi minimal dua kali setaaa…hun, yaa,” ujar
Dewi, penyuluh dari produk Kodomo saat berbicara
di depan anak-anak TK PWP I dan II. Kepala Sekolah
TK PWP I, Nurlina mengatakan penyuluhan sikat gigi
bersama ini merupakan rangkaian roadshow produk
Kodomo ke 10 Taman Kanak (TK) sebagai bagian dari
program peduli kesehatan dengan sasaran anak-anak

Foto : RU III

PWP RU III Mendongeng Sambil Ajarkan Anak TK Menyikat Gigi

usia dini, salah satunya yakni TK PWP I.
Sebelum penyuluhan, anak TK diajak mendengarkan

dongeng, sampai puncaknya melakukan sikat gigi
bersama. Vitri bersama rombongan pengurus PWP
pun melihat dan ikut terlibat langsung kegiatan
peduli kesehatan gigi anak ini. Vitri mengungkapkan,
kegiatan seperti ini memang diperlukan agar anak-anak
dibiasakan untuk menjaga kesehatan gigi sejak dini.
“Saya sudah lihat, anak-anak TK menyimpan
sikat giginya di sekolah. Setelah makan, mereka juga
diajarkan cara menyikat gigi. Hal ini perlu diapresiasi,”
ujar Vitri. Vitri. Menurut survei kesehatan gigi, lanjut
Vitri, tingkat prevalensi karies gigi di Kota Palembang
masih cukup tinggi, mencapai 90 persen. “Jadi memang
penting untuk mengajarkan kepada anak tentang
menjaga kesehatan gigi sejak usia dini, salah satunya
melalui kegiatan seperti ini,” pungkasnya.•Comm & Rel RU III
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Pertagas Niaga suplai LNG melalui Truk untuk Gedung Balcony Mall
di Balikpapan

Foto : WAHYU

BALIKPAPAN – Petugas PT Pertagas Niaga tengah mengecek truk yang mensuplai LNG untuk gedung Balcony Mall
di Balikpapan. Penjualan LNG melalui truk oleh Pertagas Niaga adalah terobosan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada
tahun ini Pertagas Niaga juga akan mensuplai LNG melalui truk di wilayah Sumatra bagian utara.•WAHYU

Foto : ADITYO

Launching Aplikasi 6C.comm
JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan komitmen dan dedikasi para pekerja Pertamina terhadap
Tata Nilai 6C, yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial dan Capable. Fungsi
Culture & Transformation Pertamina menyediakan aplikasi 6C.COMM. 6C.COMM yang baru di-launching
di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (14/4), sebagai wadai internalisasi para pekerja Pertamina terhadap
6C melalui perangkat gadget. Selain itu, fasilitas yang ada diaplikasi 6C ini menjadi kolaborasi pekerja
dengan fungsi Legal yang terkait dengan tata nilai Clean. Downdload aplikasi 6C.COMM dilakukan
melalui: http://goo.gl/djdi6i, dimana setiap bulan akan mengangkat tema tata nilai yang berbeda.•IRLI

PLAJU – Bertempat di gedung Patra Ogan, Jumat (1/4), Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
Noviandri melantik Ketua SPP RU III periode 2015 – 2018, Dicky Firmansyah beserta pengurus baru SPP RU III dengan
disaksikan langsung oleh GM RU III, Mahendrata Sudibja dan VP HR Operation, Amirsyal Umar. Acara ini dihadiri Tim
Manajemen RU III, Pengurus FSPPB, perwakilan Pengurus SP dari seluruh Unit, serta Pengurus dan Anggota SPP RU III.
Dalam sambutannya, Mahendrata Sudibja berharap SPP RU III dapat terus bersinergi dalam membangun Pertamina,
dengan tetap menjaga eksistensi visi dan misi perusahaan. Kegiatan pengukuhan dilanjutkan dengan pemberian bendera
estafet dari Noviandri kepada Dicky Firmansyah sebagai simbolis kelanjutan perjuangan SPP RU III, penyampaian orasi
dari pengurus serta diskusi dan tanya jawab para anggota SPP dengan narasumber VP HR Operation Amirsyal Umar
dan Presiden FSPPB Noviandri.•Comm&Rel RU III

Foto : RU III

Presiden FSPBB Kukuhkan Ketua dan Pengurus SPP RU III
Periode 2015 – 2018

CILACAP – Sebanyak 100 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) BATAN Yogyakarta mengunjungi
Refinery Unit IV, pada (13/4). Rombongan mahasiswa yang didampingi oleh Sugili Putra selaku dosen pembimbing
diterima oleh Head Of Communication & Relations RU IV Ristanto Heru Widodo bersama Engineer Andri Wiyo di
Griya Patra Cilacap. Kunjungan mahasiswa tersebut dalam rangka kunjungan industri. Dosen pembimbing Sugili Putra
berharap dengan adanya kunjungan industri ini dapat menambah wawasan mahasiswanya. Pada kesempatan tersebut,
para mahasiswa melihat secara langsung kilang RU IV yang sebelumnya diawali dengan penayangan company profile
dan presentasi pengolahan minyak oleh Andri Wiyo. Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa UII terlihat sangat antusias,
dengan melontarkan pertanyaan mengenai peralatan kilang, pengamanan dan distribusi minyak.• Aji-RU IV

Direktorat Pemasaran Adakan Simulasi Penanggulangan
Keadaan Darurat Level 2
JAKARTA - Fungsi HSSE Marketing menyelenggarakan latihan simulasi penanggulangan keadaan darurat,
pada (23/3). Acara dipusatkan di Ruang Puskodal Lantai 1 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Hadir da
lam acara tersebut antara lain SVP Retail Marketing & Distribution M. Iskandar dan Manager HSSE Marketing
Gama Widiaputra. Gama menjelaskan, simulasi penanggulangan keadaan darurat ini merupakan level 2, atau
di tingkat direktorat. “Latihan ini dilakukan setahun 2 kali untuk persiapan jika memang terjadi kondisi darurat,”
ujarnya. Karena itu, simulasi menggunakan dua skenario, yaitu di TBBM Tuban ada tumpahan minyak yang me
nyebabkan kebakaran dan di Surabaya Group terjadi pemogokan, yang menghalangi keluar masuknya jalan
mobil tangki. Latihan dipantau oleh evaluator dari MOR I dan MOR II. Dari hasil latihan ini dilakukan evaluasi
untuk perbaikan.•URIP

Foto : ADITYO
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Sebanyak 100 Mahasiswa STTN BATAN Kunjungi RU IV
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Ibnu Prakoso

Vice President Sales & Support
PT Pertamina Lubricants

Budiarto Tedja

Vice President Key Account
PT Pertamina Lubricants

Eko Setyobudi

Head Of Technical Specialist
PT Pertamina Lubricants

Nugroho Setyo Utomo

JAKARTA - PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
men erima sertifikat imple
mentasi ISO 9001 : 2015. Se
remoni pemberian sertifikat ini
berlangsung di Kantor Pusat
Pertamina, pada (6/4). Vice
President Quality, System
and Knowledge Management
P e r t a m i n a F a i s a l Yu s r a
sebagai pengelola Pertamina
Sertification and Certification
(PSC) menyerahkan sertifikat
tersebut kepada Direktur
Utama PGE Irfan Zainuddin.
Pencapaian ini merupakan
keberhasilan yang luar biasa,
mengingat PGE merupakan
pioneer Anak Perusahaan
Hulu PT Pertamina (Persero)
yang menerima Sertifikat
Implementasi Sistem Manaje
men ISO 9001:2015.
Menanggapi keberhasilan
tersebut, Irfan Zainuddin
berharap seluruh pekerja
PGE tidak lupa diri dan te
rus berupaya untuk selalu
menj aga performance ex
cellence perusahaan. “PGE

harus terus memelihara
dan mengembangkan im
plementasi sistem standar,
inovasi serta empat pilar
quality lainnya yang em
bedded dengan seluruh pro
ses kerja di PT PGE,” te
gasnya.
Sementara Manager
Quality Management PGE
Rahmad Harahap menyebut,
implementasi Sistem Stan
dard ISO 9001 : 2015 di Kan
tor Pusat PGE merupakan
salah satu initiative program
yang tidak tertuang di dalam
Rencana Kerja 2015 namun
telah berhasil dilaksanakan.
“Program ini merupakan
pengembangan dari arahan
Komite Management Sis
tem Standard (KMSS) PT
Pertamina (Persero) No. 094/
K30500/2015-S0 tanggal 23
Juni 2015 yang menyatakan
bahwa PGE perlu menyiapkan
rencana integrasi vertical dan
horizontal sistem standar
yang dijalankan (ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001)

Foto : PGE

Foto : BmW

Foto : BmW

PGE Peroleh Sertifikat Implementasi ISO 9001: 2015

Vice President Quality, System and Knowledge Management Pertamina Faisal
Yusra sebagai pengelola Pertamina Sertification and Certification (PSC) menye
rahkan sertifikat ISO 9001 : 2015 kepada Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin.

di area kerja utama,” jelasnya.
Untuk menjawab arah
an tersebut, kata Rah
mad, Direksi dan tim ma
najemen PGE telah menan
datangani komitmen dalam
mengimplementasikan ISO
9001:2015 di Kantor Pusat
PGE melalui berbagai pe
latihan, seperti Awareness
ISO 9001:2015 for Executive
and Team, pelatihan Internal

Auditor, dan lain-lain.
“Tahun ini, PGE akan
memulai kegiatan penge
lolaan sistem standard ISO
9001:2015 di lingkungan
Kantor Pusat pada Mei 2016
dan terus memelihara sis
tem standar yang telah ter
sertifikasi di Area Geothermal,
hingga tercapai Integrasi
Sistem Standar secara efektif
dan efisien,” pungkasnya.•PGE

Sales Region Manager I
PT Pertamina Lubricants

Foto : BmW

Foto : BmW

Foto : BmW

Christina C.H
Simorangkir

Sales Region Manager IV
PT Pertamina Lubricants

Darwin Harianja
Sales Region Manager VII
PT Pertamina Lubricants

Budi Suharyanto
Manager Communication &
Customer Service
PT Pertamina Lubricants

Didik Setyo Nugroho
Sales Operation Manager
PT Pertamina Lubricants

JAKARTA - PT Pertamina
EP Cepu (PEPC) kembali
mengadakan acara berbagi
pengetahuan, pada (6/4), di
ruang Banyu Urip gedung
Patra Jasa. Acara yang ber
tajuk “To be a Worldclass
Company Through ISO Im
plementation in Pertamina
Subsidiaries” dibawakan
oleh Husaeri, Manajer Qua
lity Management Upstream
& Gas Pertamina.
Pertamina telah mem
peroleh beberapa achieve
ment yang telah mendapat
audit dan apresiasi dengan
standar internasional.
Prestasi tersebut wajib
dipertahankan dan harus
ditingkatkan melalui Quality
Management (QM), yaitu
rangkaian keb ijakan dan
prosedur yang disusun
untuk perencanaan dan
pelaks anaan (produksi,
pengembangan, kegiatan,
dan jasa) suatu organisasi
melalui, identifikasi, pengu
kuran, pengendalian, dan
peningkatan proses yang
mengarah pada kin erja

org anis asi secara ber
kelanjutan.
Dalam kesempatan ter
sebut, Husaeri menjelas
kan tentang empat pilar
utama QM, yaitu program
perbaikan berkelanjutan
(CIP), manajemen mutu
standar (SM), pengelolaan
pengetahuan perusahaan
(KMS), dan penilaian ma
na
jemen mutu (QMA).
”Ke empat pilar tersebut
sal ing terintegrasi sat u
sama lain hingga mengha
silkan manajemen standar
(Standardization Man ag e
ment/SM),” ujarnya.
Menurut Husaeri, SM
adalah upaya mendorong
terciptanya proses kerja
sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan untuk
menjamin kualitas hasil
dan proses kerja. Usaha ini
memerlukan implementasi
sistem standar sesuai de
ngan kebutuhan bisnis or
ganisasi.
“Oleh sebab itu, or
ganisasi wajib melaksana
kan implementasi pros es

Foto : PEPC

Foto : BmW

Menuju Worldclass Company melalui Implementasi ISO
di Sharing Knowledge PEPC

kerja sesuai standar ma
najemen organisasi harus
mengoptimalkan peran ma
najemen representatif untuk
meningkatkan implementasi
SM, dan organisasi ber
tanggung jawab untuk me
laksanakan tindak lanjut hasil
audit SM,” jelasnya.
Skema pelaksanaan
audit dan tindak lanjut SM
dimulai dari implementasi,
pengajuan sertifikat, ser
tifikasi, audit internal, audit
eksternal, dan tindak lan
jut hasil audit. Saat ini,
Pertamina sudah memiliki
Komite Manajemen Sistem
Standar (KMSS) yang ber
tugas menjalankan kegiatan
dalam rangka mengelola

sistem standar perusahaan,
melaksanakan ratifikasi,
memb erikan usulan, me
ngend alikan proses ser
t i f i k a s i / a k re d i t a s i , d a n
mengevaluasi kegiatan
terk ait penerapan sistem
standar di Pertamina.
“KMSS diharapkan nan
ti berubah menjadi Perta
mina Standardization & Cer
tification (PSC) atau Badan
Standarisasi dan Sertifikasi
Perusahaan dengan standar
nasional,” ujarnya.
Husaeri menegaskan, se
tiap anak perusahaan wajib
melakukan implementasi
sistem standar yang dapat
meningkatkan kinerja peru
sahaan.•PEPC

Foto : BmW
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Vice President Upstream Operation
Evaluation,
Direktorat Hulu

Djoko N. Imanhardjo
Director Exploration & Production
PT PIEP

Achmad Ducky
Suryogo

Technical Services Region Manager III,
Direktorat Pemasaran

yani trikomarawati
Account Payables Manager,
Direktorat Keuangan
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2015, PEPC Bukukan Laba Bersih US$ 159,6 Juta
JAKARTA – PT Pertamina
EP Cepu (PEPC) memb u
kukan laba bersih tahun 2015
(audited) sebesar US$ 159,6
juta atau mencapai 105%
dari Rencana Kerja Anggaran
Perus ahaan (RKAP) tahun
2015. Tahun 2014, PEPC
meraih laba bersih (audited)
sebesar US$ 109,7 juta, yang
berarti terjadi peningkatan
sekitar 45% untuk tahun
2015 di tengah harga minyak
dunia yang terus menurun.
H a l t e r s e b u t d i s a m 
paikan oleh Direktur Utama
PEPC, Adriansyah, dalam
kesempatan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
PEPC Tahun Buku 2015
yang berlangsung di ruang
rapat Banyu Urip di Patra
Jasa Tower Building, Jumat
(15/4). Selain RUPS tahun
buku 2015, acara juga diisi
dengan restatement laporan
keuangan untuk tahun
buku 2013 dan 2015 yang
mengalami beberapa update.
“Walaupun target pro
duksinya masih sedikit di
bawah dari yang kita ingin
kan, akan tetapi dari segi
keuangan semuanya dapat
kita penuhi dengan baik,”
ucap Adriansyah usai RUPS.
RUPS tahun buku 2015
ini dihadiri oleh Direktur

Foto : PGE
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SDM & Umum PT Pertamina
(Persero) Dwi Wahyu Daryoto
selaku Proxy/Pemegang
Saham mayoritas PEPC,
Direktur Utama Pertamina
Dana Ventura Aniek Makar
yani selaku pemegang sa
ham minoritas, Arief Budiman
selaku Komisaris Utama
PEPC, para notaris, tim
hukum, serta jajaran dewan
komisaris dan jajaran direksi
PEPC lainnya.
Selain dari segi keuang
an, Adriansyah juga mema
parkan pencapaian PEPC
pada tahun 2015 lainnya. Di
antaranya, memp ertahan
k a n o p i n i “ Wa j a r Ta n p a
Pengecualian” (Unqualified
Opinion); mempertahankan
kegiatan operasi Perseroan
tanpa kecelakaan kerja; men
dapat juara pertama untuk
proyek Banyu Urip Cepu
kategori lima prioritas strategis

- pilar pengembangan strategi
hulu PT Pertamina (Persero);
meraih juara satu “The Best
S h a re h o l d e r A s p i r a t i o n
Achiever 2014” dalam ajang
Annual Pertamina Subsidiary
Award (APSA) tahun 2015;
mendapatkan penghargaan
Gold dalam ajang APQC (Asia
Pasific Quality Conference)/
Internasional; melaksanakan
penandatanganan Head of
Agreement (HoA) penjualan
gas Jambaran-Tiung Biru
dengan PT Perta
mina
(Persero) pada 18 Desember
2015; menghasilkan produksi
tahun 2015 sebesar 26 juta
Bbls (11,7 juta Bbls PEPC
Share) atau sebesar 232%
dari produksi tahun 2014,
yaitu 11,2 juta Bbls (5 juta
Bbls PEPC Share); serta
mendapatkan persetujuan
Revisi POD Jambaran-Tiung
Biru oleh SKKMigas pada

Agustus 2015.
“ S e l a i n i t u , re a l i s a s i
kesepakatan kinerja tahun
2015 pun menghasilkan
performance sebesar
106,71% serta Tingkat Ke
sehatan Perusahaan men
dapat penilaian sehat A,”
papar Adriansyah.
Dalam agenda RUPS ini,
pemegang saham menyetujui
Laporan Tahunan Tahun Buku
2015 serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2015 sekaligus
pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada
anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Per
seroan yang menjabat atas
tindakan pengawasan dan
pengurusan Perseroan yang
telah dijalankan selama tahun
buku 2015.•PEPC/Starfy

Erwin Budianto

Key Account Manager Marine
PT Pertamina Lubricants

Eko Budiarso

Manager Speciality Products
PT Pertamina Lubricants

Hidayat Rusdi

Technical Specialist MSD &
LSD Eng. Oil
PT Pertamina Lubricants

Mas Achmad
Noorsyarief

Manager Technical Services
PT Pertamina Lubricants

BOD PEP Tekankan Aspek Safety Saat Tajak Sumur LSE-K03R
Sangasanga – Operation

melaksanakan kunjungan

& Production Director Perta

ke rig. Salah satu hal yang

mina EP (PEP)

Pribadi

menjadi fokus utama yakni

Mahagunabangsa kembali

aspek keselamatan selama

menyambangi Sangasanga

proses pemboran.

Field dengan didampingi

Dalam sambutannya,

Asset 5 General Manager,

Direktur Operasi menyam

Chalid Said Salim, pada (7/4).

paikan, “Fokus untuk para

Kunjungan kali ini dengan

crew konsen terhadap as

agenda mengawal tajak dan

pek safety, keselamatan di

proses pemboran sumur

utamakan, dan tetap mela

LSE-K03R di Sangasanga.

kukan monitoring.”

Foto : PEP SANGASANGA
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Foto : BmW

Foto : BmW

Foto : adityo
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Setelah berproduksi nan

Jajaran Tim dari PDSI

tinya sumur tersebut akan

memap arkan kesiap an

menggunakan nama Louise/

fas ilitas-fasilitas penting

lanjutnya dilakukan per

LSE 1088. Lokasi pemboran

di lokasi, mulai dari jalur

baikan.

sendiri terletak di Kelurahan

evakuasi, titik berkumpul,

“Sebagai tuan rumah

Sarijaya, Sangasanga.

kesiapan mobil ambulance

kami sangat mendukung

Bertempat di Camp Pem

dan P3K, papan peringatan,

konsen tim dalam pening

boran LSE-K03R, dengan

dll. Seusai diskusi, kegiatan

katan aspek safety. Kita juga

dihadiri oleh Sangasanga

dilanjutkan dengan kunjung

harus saling mengingatkan

Field Manager, Andri Hari

an ke rig. Tim manajemen

mulai dari bagian terkecil.

bowo beserta jajaran, dila

bersama-sama melakukan

Semoga pemboran ini

kukan pemaparan serta

review agar dapat menjadi

sukses menambah pro

diskusi bersama sebelum

bahan evaluasi dan se

duksi Sangasanga,” ujar

Andri Haribowo dalam pe
maparannya.
Kunjungan juga dila
kukan di beberapa lo
kasi lainnya yakni sumur
pemb oran LSE-K11, PTL
Sangasanga. Siang harinya
dilanjutkan perjalanan kun
jungan ke Gas Plant NKL
dan sumur NKL 1010.•PEP
SANGASANGA
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Plaju – PT Pertamina Hulu Energi Uncon

ventional Hydrocarbon (PHE UH) bekerja
sama dengan SPE UNDIP Student Chapter
memberikan pemahaman tentang ‘Shale Gas,
Shale Oil, & Tight Sand and Their Role in The
Petroleum Sector’ melalui tatap muka dan
diskusi yang berjalan dengan hangat. Kuliah
umum ini dihadiri oleh lebih dari 150 mahasiswa
dari berbagai jurusan teknik, alumni dan dosen
pengajar di Kampus UNDIP, Semarang (19/3).
Andri Cahyo Kumoro Ph. D, selaku pembina
SPE UNDIP Student Chapter serta dosen Teknik
Kimia UNDIP memberikan apresiasi yang tinggi
dan berharap informasi dari industri, khususnya
Mig as dapat dengan mudah di akses oleh
kalangan akademis.
Pada kesempatan tersebut, dijelaskan pe
nyebab terjadinya penurunan harga minyak
dunia saat ini, dari level US$ 110 per barel ke
US$ 40 per barel. Salah satunya disebabkan
oleh kebijakan pemerintah Amerika yang telah
memberlakukan ekspor minyak yang berasal
dari Shale Hydrocarbon dan Tight Reservoir
(Unconventional Hydrocarbon). Dari produksi
di wilayah North Dacota saja, minyak dapat
mengalir ke permukaan dengan kisaran 800.000
barel per hari, sedangkan total produksi minyak
dari Uncoventional Hydrocarbon di Amerika saat
ini mencapai 4 juta barel per hari.
Rangkaian cerita indah dari negeri Paman
Sam tersebut dimulai dari eksplorasi di cekungan

Foto : BADAK NGL

PHE Unconventional
Hydrocarbon Berbagi Ilmu
dengan SPE UNDIP SC

JAKARTA - L e m b a g a
Sertifikasi Profesi (LSP) Badak
LNG berhasil mendapatkan
lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) RI
sebagai LSP P2 yang me
rupakan LSP (di bidang LNG)
pertama dan satu-satunya di
Indonesia. Penyerahan secara
simbolis diterima oleh Ketua
LSP Badak LNG Feri Sulistyo
Nugroho di Confe re nc e
Room, Kantor Utama Badak
LNG, pada (8/4) yang turut
disaksikan oleh Management
Badak LNG dan Kepala SKK
Migas Amien Sunaryadi.
LSP Badak LNG didiri
kan untuk menyertifikasi pe
kerja Badak LNG yang se
bagian besar telah memiliki
pengalaman yang sangat
lama dalam mengoperasikan
kilang LNG dan sudah sangat
kompeten di bidangnya se
hingga dapat diakui secara
nasional maupun intern a
sional.
“Walaupun kita sudah
mengoperasikan kilang sekitar
40 tahun dan memberikan
berbagai pelatihan ke banyak
perusahaan seperti Angola
LNG, Snovit Norwegia,
Tangguh LNG, Donggi Senoro
LNG, Yemen LNG, Dominion
Cove dan sebagainya, kita
tetap membutuhkan sertifikat
yang terlisensi,” terang Feri.
Feri menjelaskan, lisensi
yang diterimanya adalah LSP
- P2. Cakupan sertifikat yang
diterbitkan oleh LSP Badak
LNG ini nantinya tidak hanya

berlaku pada tingkat nasional,
tetapi juga hingga tingkat
ASEAN, Australia, bahkan
Eropa. Hal ini dikarenakan
BNSP sebagai pemberi lisensi
telah menerapkan standar
Australia, dan telah bekerja
sama dengan OPITO yang
berkantor pusat di Inggris
sehingga sertifikat tersebut ke
depannya, dapat diakui juga
secara internasional.
“Kalau kita mau berkiprah
di perusahaan internasional
harus ada sertifikat sebagai
bukti kompetensi yang diakui
juga secara internasional,”
tambahnya.
Dengan berdirinya LSP
Badak LNG ini, diharapkan
kompetensi (yang terserti
fikasi) untuk industri LNG di
Indonesia maupun interna
sional dapat segera terpenuhi.
Badak LNG telah mela

kuk an proses penyusunan
standar kompetensi kerja
kelengkapan atribut lisensi
sejak bulan September 2015,
kemudian proses registrasi
ke Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) sejak Januari
2016.
Ketua Komite Skema
yang juga Manager Training
Badak LNG Ichsan Maulana
menjelaskan beberapa pro
gram yang sudah terlisensi
sebagian besar saat ini ter
kait dengan pekerjaan di
bid ang production, yaitu
operation, maintenance,
dan technical. Rencananya,
selain menyelesaikan 100%
skema sertifikasi pekerjaan
di Production, LSP Badak
LNG akan membuat sertifikasi
pekerjaan di luar production.
“Tahun ini kita akan per
banyak jumlah assessor,

skema, standar kompetensi
kerja khusus, kemudian kita
akan merambah ke luar
production, yakni business
support, seperti HRD,
procurement, audit, hingga
IT,” jelas Ichsan.
Dengan lisensi sebagai
LSP P2 ini, Badak LNG
mem iliki kewenangan un
tuk melakukan sertifikasi
kompetensi bagi pekerjanya
maupun jejaring kerjanya
seperti mitra kerja dan pihakpihak lain yang memiliki
perjanjian kerja sama dengan
Badak LNG.
“Kami berharap apa
yang telah dicapai ini dapat
bermanfaat bagi peningkatan
kapasitas serta kualitas SDM
nasional, dan merupakan
kontribusi nyata dari Badak
LNG bagi bangsa dan ne
gara,” tutup Ichsan.•BADAK LNG

Barnett pada tahun 1980. Selama sekitar
30 tahun, didapatkan play concept bawah
permukaan baru dengan perhitungan estimasi
sumber daya yang sangat besar. Pada tahun
1990-an awal, Amerika menemukan teknologi
yang dapat memproduksikan cadangan
tersebut. Keberhasilan pilot project di cekungan
Barnett kemudian diaplikasikan di banyak
cekungan prolific di Amerika lainnya, sehingga
yang awalnya dibutuhkan 30 tahun untuk
mengembangkan Unconventional Hydrocarbon,
saat ini hanya diperlukan waktu 3 tahun saja.
Dengan berbagi informasi dan tantangan
yang akan dihadapi industri migas dalam
mengembangkan Unconventional Hydrocarbon
ke kalangan akadamis, PHE UH berharap energi
alternatif yang menjanjikan ini dapat menjadi
penyokong kebutuhan energi di Indonesia yang
tiap tahunnya mengalami peningkatan.•PHE

Pertamina Lubricants Gelar Roadshow
“Belajar Bareng Mekanik”
Jakarta – PT Pertamina
Lubricants menggelar acara
Roadshow “Belajar Bareng
Mekanik” yang dilakukan
di berbagai cabang outlet
Penta Impressive Motors seJabodetabek selama April ini.
Workshop perdana
digelar di cabang outlet Penta
Impressive Motors (13/4) di
Ciracas dan menghadirkan
seluruh mekanik dari 18 ca
bang di Jabodetabek.
“Belajar Bareng Mekanik”
merupakan wadah yang tepat
untuk terus meningkatkan
product knowledge pelumas

Pertamina dengan varian yang
berbeda-beda untuk setiap
spesifikasi kendaraan. Selain
itu, para mekanik juga belajar
mengenai salesmanship
ketika berhadapan dengan
konsumen. Pertamina Lubri
cants juga membedah isuisu umum yang dihadapi
mekanik dalam sesi tanya
jawab. Para mekanik pun
dapat berbincang dengan dis
tributor Pertamina Lubricants.
Roadshow ini merupa
kan langkah strategis peru
sah aan untuk terus mem
bina hubungan baik de

Foto : PERTAMINA LUBRICANTS

Foto : PHE

Lembaga Sertifikasi Profesi Badak LNG
Berhasil Mendapatkan Lisensi dari BNSP

ngan management Penta
Imp ressive, meningkatkan
penjualan pelumas Pertamina,
serta membentuk mekanik
yang andal, berwawasan luas,
ulet, dan memiliki motivasi
tinggi dalam bekerja.
“Semoga sinergi seperti ini

dapat terus dilakukan di masa
mendatang,” ungkap Arya Dwi
Paramita, Corporate Secretary
PT Pertamina Lubricants.
Roadshow akan berlanjut
ke Bekasi, Ciledug, Bintaro,
Pam ulang, Cikarang dan
Karawang.•PERTAMINA LUBRICANTS
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Plaju – Bertempat di Aula Gedung OPI RU III,
fungsi OPI dan ECLC mengadakan ngOPI Bareng
Bersama Tim ITAM (Improvement Transaksi Arus
Minyak) RU III, pada (29/3). Mengangkat tema
Tingkatkan Mindset “Ownership, Awareness,
Careness terhadap Penekanan Oil Losses”,
kegiatan ngOPI Bareng merupakan wujud dari
membangun sikap terbuka dalam komunikasi ma
najemen dengan pekerja terhadap adanya peluang
perbaikan di fungsi kerja masing-masing.
SMOM RU III Djoko Priyono Leader Tim ITAM
membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan
pemaparan mengenai Tim ITAM dan kinerja oil
loss RU III. Djoko menjelaskan, oil loss yang terdiri
dari supply loss dan working loss (refinery loss)
merupakan salah satu komponen dalam biaya
pokok produksi sehingga pengendalian oil loss akan
meningkatkan profitabilitas RU III.
“Total oil loss RU III dalam lima tahun terakhir
telah menunjukkan perbaikan yang signifikan
dimana realisasi total oil loss tahun 2015 turun
54,1% dibandingkan rata-rata realisasi 2011 - 2014.
Namun, program dan inisiatif pengendalian oil loss
harus tetap dilanjutkan dan terus ditingkatkan
mengingat target oil loss dalam KPI RU III tahun
ini lebih rendah 26% dari realisasi di tahun 2015,”
ungkap Djoko.
Untuk memenuhi target itu, program perbaikan
kinerja oil loss membutuhkan pengendalian supply
loss dan working loss secara simultan mulai dari
proses loading minyak mentah dan intermedia
di Loading Port sampai dengan proses lifting
produk. “Witness di loading port akan difokuskan
pada top three penyumbang supply loss serta
discrepancy crude pipa pada tahun 2015 yang
perlu menjadi fokus 2016 karena merupakan sa
lah satu penyumbang oil loss RU III yang cukup
besar,” ujarnya.
Djoko menambahkan, selama ini RU III
berupaya maksimal untuk menekan angka oil
loss melalui berbagai improvement, termasuk di
antaranya dengan pembentukan tim ITAM RU III
yang bertugas membantu verifikasi dan witness
kegiatan loading/discharge, membuat laporan
hasil witness, memberikan saran perbaikan dan
penyempurnaan S&TK serta memberikan saran
improvement.
Usai pemaparan, dilakukan dialog interaktif
antara SMOM dengan seluruh anggota Tim ITAM
dan pekerja OM sebagai upaya tindakan perbaikan
untuk menekan oil loss.
Di akhir kegiatan, Djoko memberikan apresiasi
kepada tim ITAM RU III yang secara simbolis
diserahkan untuk Tim Witness Teraktif kepada
Albana Ala Maududi/RPO (mewakili Kelompok Tim
3) dan Juhartono/RPO (mewakili kelompok Tim
4), Tim Proving KM3 Teraktif kepada Azed Tajri
(OM) dan Harya Andika (Finance) serta perwakilan
Tim 1 R kepada Febrian Dwi Prasetyo (OM), Dedi
Aspideny (ECLC), Samsuha/RPO, Iih Iya Ikhyadi/
OPI, Indra Gunawan/Lab serta, Zulkifli/Security.•RU III

Foto : RU IV

Tekan Oil Loss,
Tingkatkan Profitabilitas

lebih banyak oleh bagian/
fungsi dari Non Kilang sebagai
wujud nyata pekerja dalam
hal inovasi dan improvement
berkelanjutan di RU IV.
Hal senada disampaikan
GM RU IV Nyoman Sukadana.
“Saya berharap jumlah risalah
dan pekerja yang terlibat akan
semakin banyak ke depannya
sehingga semakin banyak
ide perbaikan tergali. Dengan
demikian akan semakin
banyak permasalahan yang
dapat diminimalisir dalam
kegiatan operasional kilang,”
ujar Nyoman.
Ia pun mengapresiasi
Forum Presentasi Mutu CIP
tahun ini ada peningkatan
perolehan value creation se
besar Rp 223 miliar.
Pada akhir acara, Nyoman

GM RU IV Nyoman Sukadana foto bersama pemenang Konvensi CIP I 2016.

Sukadana menyerahkan
pengh argaan kepada para
pemenang. Untuk kategori
PC-Prove Peringkat I PC-P
Riser (RFCC+PE), pering
kat II PC-P MODBUS-1
(MA5+MA6+PE+RCU), pe
ringkat III PC-P Alkil (Paraxy
lene+MA4).
Untuk kategori FT-Pro
ve, peringkat I diraih FT-P
Pandu (Utilities), peringkat

I I F T- P O N E S R U ( L O C
I & SRU), dan peringkat III
FT-P Monirex (Paraxylene).
Sedangkan untuk kategori
I-Prove, peringkat I diraih Dito
Anggodo Prihastomo/Refika
Hanum (IT RU IV), peringkat
II I-Prove Tri Aditya Yoga
Nugraha/Kusnadi (MA I/LOC
I & SRU), dan peringkat III
Muhammad Ismail Arijal/Rifa
Tri Purnawan (Utilities).•RU IV

Musyawarah Besar BDI Shipping 2016
Bandung - Bertempat di Hotel Patra Jasa Bandung, digelar
Musyawarah Besar BDI Shipping 2016, pada (2/4). Acara
tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah dan visi BDI
Perkapalan sesuai dengan tata nilai Pertamina maupun SPIRIT
of Shipping yang dicanangkan pada awal tahun 2016.
Pada pembukaan acara, VP Marine Joni Harsono selaku
Dewan Penasehat BDI Perkapalan mengingatkan kembali
peran strategis BDI Perkapalan dalam mengajak pekerja muslim
Pertamina untuk melakukan amal makruf nahi munkar, serta
mengisi aspek spiritual pekerja dalam meningkatkan integritas
seiring tantangan yang dihadapi perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ustadz K.H. Athian Ali mem
berikan pembekalan rohani untuk para pengurus BDI Perkapalan
menyampaikan risalah turunnya agama Islam ke muka bumi.

Foto : SHIPPING

ngOPI Bareng TIM ITAM RU III:

CILACAP - Refinery Unit
(RU) IV Cilacap kembali meng
adakan forum presentasi mutu
Continuous Improv ement
Program (CIP). Acara yang
digelar pada 14-15 Maret lalu
ini diikuti 11 PC-Prove , 6 FTProve , 4 I-Prove yang terdiri
dari 142 pekerja RU IV.
“Kegiatan ini merupakan
salah satu implementasi dari
empat pondasi utama RU
IV Cilacap yaitu Operation
Excellent, disamping pon
dasi lain seperti Safety &
Reliability, Strategic Crude dan
Sustainability,” ujar Section
Head Quality Manag ement
RU IV Bambang Supriyanto
selaku Ketua CIP I 2016.
Bambang berharap forum
presentasi mutu CIP yang
akan datang dapat diikuti

Selain pembekalan rohani, agenda utama musyawarah
BDI Perkapalan ini adalah membahas Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), pengukuhan Ketua BDI
Perkapalan periode 2016-2018, dan diakhiri dengan pemba
hasan program kerja BDI tahun 2016.•[Shipping]

Komitmen MOR I dan Hiswana Migas Tingkatkan Pelayanan
Medan – Sebagai bentuk
k o m i t m e n M a rk e t i n g
Operation Region (MOR) I
terhadap peningkatan kualitas
pelayanan BBM kepada ma
syarakat, Pertamina menye
lenggarakan upskilling dan
sosialisasi kepada lebih
dari 300 pengusaha SPBU
se-Sumatera Utara dalam
kegiatan gathering SPBU
di Hotel Santika Dyandra,
Medan, pada (6/4).
GM MOR I Romulo Hu
tapea dalam pembukaannya
mengatakan, acara ini penting
untuk dilaksanakan meng
ingat kebutuhan masyarakat
akan BBM terus meningkat.
Berkaitan dengan hal tersebut,
dibutuhkan adanya upskilling
kepada para pengelola SPBU
agar pelayanan pemenuhan
kebutuhan BBM terhadap
masyarakat dapat dipenuhi
dengan lebih baik lagi.
“Pengusaha SPBU meru

pakan mitra strategis Per
tamina dalam pemenuhan
kebutuhan BBM masyarakat.
Untuk itu, kami berkewajiban
memberikan apresiasi dan
m en a m b a h k e m a m p u a n
para pengusaha SPBU agar
penyaluran BBM dapat
terlayani dengan baik,” ung
kap Romulo.
Ia juga men ekankan
pentingnya menjaga pela
yanan yang prima kepada
masyarakat dan kualitas BBM
di SPBU. Apalagi kini BBM
yang disalurkan tidak hanya
yang penugasan pemerintah,
namun tersedia juga BBM
jenis khusus yang semakin
bervariasi, seperti Pertalite
dan Pertamax.
Sedangkan Tito Irianto
selaku Regional Retail
Head Bank Mandiri Region
Sumatera 1 mengungkapkan,
Bank Mandiri akan men
support secara penuh ko

Foto : MOR I

Foto : RU III

RU IV Adakan Konvensi CIP I 2016
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Di hadapan pengusaha SPBU se-Sumatera Utara, GM MOR I Romulo Hutapea
menekankan pentingnya menjaga pelayanan yang prima dan kualitas BBM di
SPBU kepada masyarakat.

mitmen Pertamina untuk
meningkatkan layanan
kepada masyarakat luas
melalui berbagai macam
produk dan kemudahan
layanan yang ada sehingga
kualitas layanan di semua
SPBU dapat meningkat.
Acara ini terselenggara
melalui sinergi BUMN antara
Pertamina dan Bank Mandiri
dan melakukan diskusi panel
tentang komitmen tingkat

pelayanan.
Dalam kesempatan
tersebut lima SPBU diberikan
apresiasi berdasarkan lima
kategori. Yaitu, kategori
produk BBK komplit (Per
tamax dan Pertalite tersedia),
presentase proporsi BBK
vs Premium paling besar,
konsistensi Pasti Pas, pengu
saha SPBU komunikatif dan
mempunyai tampilan fisik
terbaik.•Arya/wali
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Witness MT-S: Memastikan Tingkat Kesiapan Sarana dan Fasilitas
Upaya dalam menuliskan angka maksimal nol poin dua
dalam laporan ternyata tidak semudah yang dinyatakan. Kegiatan
perbaikan proses serah terima minyak yang berlangsung di
seluruh pelosok Pertamina menunjukkan hal yang demikian.
Berbekal laporan losses yang dialami kapal MT S. terasa besar
pada bulan Januari 2016 lalu, Tim yang dikoordinasikan oleh
Operation Support ISC yang terdiri dari Operation Optimization
– Dit. Pengolahan, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, dan BOC –
Shipping dibentuk dalam rangka me-witness Kapal pada bulan
14 Maret 2016 lalu.

hasil di atas toleransi 3 mm antara pengukuran Manual Dipping
dengan ATG Tanki 31T7 (selisih 114 mm). Pertamina RU IV tetap
menggunakan angka ATG dengan justifikasi sertifikat kalibrasi ATG
masih berlaku. Belum adanya Pedoman / STK Pengawalan R2
(voyage) sebagai dasar penugasan pengawalan di Unit Operasi
dan rincian kegiatan yang ak an dilakukan selama penugasan
di Kapal tersebut. Serta selama ini, tidak dilakukan pengecekan
line content pipeline cargo in tank COT dengan pembukaan
drop line valve.
Hasil witness ini menghasilkan perbaikan dalam tingkat losses
MT S yang sebelumnya 1,43% (Januari 2016) menjadi 0,20%
pada Maret 2016 lalu.
Berdasarkan temuan hasil witness MT S, disampaikan
beberapa hal : agar dapat dipastikan bahwa validitas alat ukur
yang digunakan di RU’s (misalnya: perbedaan alat ukur antara ATG
vs Manual dll) masih berlaku. Hasil pengukuran dan perhitungan
di kapal untuk voyage selanjutnya harus sudah memasukkan

perhitungan volume hasil dari pembukaan valve line content pipeline
cargo in tank COT. Pembuatan TKO Pengawalan Kapal (Voyage)
sebagai referensi penugasan di kapal untuk meminimalisasi supply
losses.
Pembersihan/tank cleaning seluruh tangki kapal (COT) yang
terindikasi terdapat timbunan sludge/kotoran serta perbaikan
pompa COT terkait slow rate discharge kapal, pompa stripping
dan perbaikan valve striping di manifold sebelah kanan (valve rusak)
merupakan hal penting untuk dilakukan demi menjamin kualitas
distribusi minyak untuk vessel ini di kesempatan berikutnya.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan witness ini adalah
pentingnya kesiapan sarana dan fasilitas harus untuk sebelumnya
dipastikan. Sehingga losses yang tinggi dapat segera dimitigasi
pada langkah pertama kargo masuk ke dalam kapal.
Semoga dengan pengukuran yang tepat, validasi semua alat
ukur darat dan kapal serta hasil pengukuran Tepat, Pertamina Nol
Poin Dua Tercapai. Semangat!•PTKAM

Laporan kapal yang membawa HOMC tersebut segera
ditindaklanjuti untuk segera dicari penyebab-penyebabnya
dalam pencatatan losses yang besar. Witness dilaksanakan
dalam proses pemuatan dan pembongkaran. Dari kedua proses
tersebut, Tim kolaborasi antar fungsi tersebut menghasilkan
temuan-temuan tajam seperti terdapatnya pengukuran ATG vs
Manual Dipping di Tangki, Ketersediaan prosedur pengawalan
R2, dan belum adanya pengecekan valve line content pipeline
cargo in tank COT.
Dalam proses pemuatan HOMC di RU IV Cilacap ditemukan

Figure Serah Terima Minyak: Salah Tulis Ada Konsekuensi Logis
“Jangan coba-coba untuk ‘tulis’ figure yang terjadi, tetapi
kita harus bisa ‘potret’ figure yang ada, dan dapat dicari solusi
yang diperlukan.” disampaikan oleh VP Supply & Distribusi pada
suatu rapat koordinasi serah terima minyak. Lalu, seperti apa
prakteknya di lapangan?
Menyadari bahwa serah terima minyak adalah suatu
kegiatan yang sangat strategis karena bukan saja nilai komersil
yang tinggi, tetapi juga banyak tahapan yang harus diikuti
dengan saksama dan teliti. Apalagi kalau sudah sampai ke
pengukuran dan perhitungan, tidak ada lagi angka-angka yang
sekedar ditulis tanpa arti atau bahkan untuk kepentingan pribadi
yang bisa menyebabkan perusahaan rugi.
Meskipun bukan reaksi kimia tingkat tinggi, tetapi diperlukan
tindakan hati-hati dengan penuh atensi. Meskipun pemikiran
tidak memeras energi banyak, tetapi selalu waspada agar
minyak tidak ada yang lenyap. Itulah serah terima minyak,
sederhana tetapi penuh makna. Bahkan menjadi amanat yang
harus tetap dijaga agar tidak ada minyak yang akan menjadi
bancakan para penjahat.
Mulai dari pelabuhan muat, kuantitas dan kualitas minyak
yang benar harus bisa menjadi acuan. Perlu pembuktian bahwa
tanki penyimpanan telah terkalibrasi dengan tabelnya yang
benar. Alat-alat ukur dari mulai thermometer, hydrometer, tank
gauging, atau bahkan metering system sudah tervalidasi sebagai
mandatory tanpa krompomi. Kepastian pipeline tanpa valve
yang passing, indikator pemenuhan pipa yang tampak, dan
proving metering yang tidak melebihi limitasi. Tidak ada lagi
yang ditutupi ataupun menghalangi surveyor ikut menjadi saksi.
Tidak ada lagi istilah angka “nitip” yang sering menjadi gosip.
Kebenaran angka transaksi yang keluar dari pe
labuhan muat selalu menjadi dambaan bagi penerima.
Tidak kurang melebihi toleransi. Sehingga tidak akan
muncul hambatan yang bisa saling menulis “protes”

hanya sekedar tanda bukti.
Apabila terdapat kendala, tentu harus dicari penyebabnya.
Apalagi bila diskrepensi melebihi batas toleransi, maka harus
dimitigasi agar tidak terulang lagi. Bukan angkanya di”tulis”
agar kesalahan tidak lagi dicari, tetapi di”potret” agar kesalahan
bisa diperbaiki. Tinggal pilih mana yang harus ditindak lanjuti
terlebih dulu.
Sebaliknya pihak kapal penerima juga harus instropeksi.
Tidak sedikit kejadian yang sudah menjadi bukti. Mulai dari
alat ukur keriting hingga ganjal lubang sounding. Banyak
modus operandi yang diimplementasi, sehingga banyak pihak
mencurigai. Namun sekarang sudah bersih, agar tidak ada lagi
orang yang risih.
Meskipun bukan angka custody (transaksi), angka kapal
adalah angka pengendalian serah terima minyak yang harus
dipatuhi. Bukan angka yang hanya di”tulis” agar tidak melebihi
tolerasi “charter party”, tetapi kenyataanya minyak tetap lari.
Padahal permasalahan alat ukur, tabel COT dan fasilitas yang
terkait seharusnya tidak terjadi, kalau segala aspek sudah
diseleksi dari awal kapal masuk menjadi barisan armada
perusahaan ini, baik aspek komersial, teknis dan safety. Sehingga

kapal yang ada selalu akan comply dan berani menolak bilal tidak
memenuhi spesifikasi.
Validasi alat ukur menjadi fokus lain. Masalah UTI sering
menjadi urusan karena tidak terkalibrasi dan panjang selongsong
tidak sesuai spesifikasi. Juga menyangkut ukuran dan fasilitas
lubang sounding sekitar tanki, sering jadi temuan karena faktor
koreksi yang tidak sama antara aktual dengan tabel.
Pengukuran bersama dan menghitung sendiri-sendiri dite
rapkan agar tidak ada lagi replikasi, tetapi diharapkan agar bisa
saling koreksi. Pencatatan yang teruji memuat angka yang
mengikuti kaedah-kaedah pengukuran arus minyak dan tidak
kompromi agar angka saling mendekati. Angka yang benar-benar
berdasarkan pengukuran dan perhitungan yang benar, bukan
angka yang mendekatkan angka kapal sebelum bongkar.
Akhirnya, jangan salah tulis. Karena salah tulis angka
transaksi akan ada konsekuensi logis yang terjadi. Artinya dengan
merekayasa figure serah terima minyak, permasalahan tetap ada,
dan agar tidak terjadi lagi harus segera dikoreksi baik secara
teknis maupun tindakan disiplin.
Jangan ditutup-tutupi dan dilindungi, agar target 0.2% dapat
direalisasi.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) melalui Direktorat
Pemasaran, me-launching
varian baru Bahan Bakar
Diesel bernama DEXlite. De
ngan kadar Cetane Number
minimal 51 dan Sulfur Content
maksimal sebesar 1.200
ppm, tahap awal DEXlite di
jual ke pasaran dengan harga
Rp6.750 per liter di 33 SPBU
milik Pertamina. Launching
DEXlite dilakukan secara resmi
pada Jumat (15/4) di SPBU
Pasti Prima Lenteng Agung.
Menurut Senior Vice
President Fuel Marketing
& Distribution Pertamina
M. Iskandar, DEXlite dih a
rapkan memenuhi kebutuhan
konsumen Bahan Bakar
Diesel dengan kualitas lebih
baik dari Biosolar namun tak
semahal Solar Pertamina DEX.
“Kita harapkan produk ini
diterima oleh pasar dan bisa
menuai kesuksesan seperti
Pertalite yang kita launching

tahun lalu,” kata Iskandar
pada acara diskusi terbuka
DEXlite, di The Hermitage
Hotel, Jakarta, pada (12/4).
Untuk masa tes pasar
ini, DEXlite akan disuplai oleh
Kilang Pertamina Balongan
dan disalurkan ke 33 SPBU
Pertamina di 11 Kabupaten/
Kota di wilayah MOR III
dengan target penjualan tahun
2016 sebesar 100.000 KL.
Sementara Vice President
Retail Fuel Marketing Per
tamina Afandi mengatakan,
DEXlite diharapkan mampu
mengurangi beban subsidi
pemerintah, yang selama ini
diberikan untuk pengguna
Bio-Solar. Oleh karenanya,
DEXlite diharapkan mampu
menarik pengguna Bio-solar
untuk beralih ke DEXlite yang
lebih berkualitas namun juga
memiliki harga terjangkau.
“Kita harapkan sasaran
konsumennya bisa kita ambil,
sehingga dapat membantu

pemerintah dalam mengurangi
subsidi BBM. Kalau sebagian
pindah ke DEXlite, otomatis
pemerintah akan berkurang
bebannya, karena sekarang
ini Solar subsidi pada
kenyataannya juga dipakai
oleh konsumen yang punya
mobil mahal,” kata Afandi.
Tim peneliti dari PT
LAPI ITB Tri Yus Wijayanto
membenarkan adanya ke
unggulan yang dimiliki Solar
DEXlite. Yus mengatakan,
DEXlite memberikan hasil
performa yang lebih baik
di atas Solar dan memiliki
beberapa aspek keunggulan
yang lebih baik daripada
Pertamina DEX.
Menurutnya, DEXlite me
miliki pengaruh yang lebih
baik dibanding Bio-Solar
dan PertaminaDEX terhadap
daya mesin kendaraan,
pada kecepatan yang sering
digunakan pengguna mobil
diesel, yakni 20-100 Km/

Foto : KUNTORO

DEXlite, Produk Baru Solar Pertamina
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Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina M. Iskandar berharap DEXlite dapat diterima masyarakat
seperti Pertalite.

jam. Sementara dari aspek
akselerasi dan torsi, Yus me
ngatakan, DEXlite juga lebih
baik dibanding Solar.
Selain itu, ia menyebutkan
keunggulan lain DEXLite,
seperti pengurangan keb i
singan mesin yang hampir
sama dengan PertaminaDEX,

dan kehematan konsumsi
bah an bakar yang sangat
menonjol.
“Ada penghematan yang
cukup tinggi pada DEXlite
7% dibanding Solar, kalau
bagi kita mungkin tidak ke
lihatan signifikan, karena 7%
dibandingkan Rp 5.100 (harga

Solar) hanya sekitar Rp 450
penghematan, kalau dihitung
per liter nya. Namun kalau
dalam skala industri, 7%
itu sudah luar biasa. Apalagi
kal au untuk PLN, wah itu
sudah sangat luar biasa
pengh ematannya,” terang
Yus.•Starfy

JAKARTA – Ketua Dewan
Penasehat Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB), Ugan Gandar, akan
mendatangi Istana Presiden
dan DPR bersama dengan
elemen rakyat Indonesia.
Tujuannya untuk memberikan
usulan Rancangan UndangUndang (RUU) Migas yang
sudah dirumuskan. Hal ter
sebut diungkapkan Ugan
pad a gelaran Proklamasi
Kedaulatan Migas Indonesia
di pelataran Tugu Proklamasi,
Jumat (15/4).
Gerakan ini bertujuan
untuk menggalang dukungan
atas penolakan pengelolaan
migas nasional oleh pihak
asing. “Hampir 67 tahun
sumber energi nasional kita
diambil perusahaan asing.
Sebenarnya bila kita lihat,
ribuan anak bangsa mampu
untuk mengelola,” tegas
Ugan.
Ugan berharap Presiden
Jokowi bisa menyepakati
usulan RUU Migas yang dinilai
mengakomodasi prinsipprinsip kedaulatan energi
negeri. “Sudah saatnya kita
tegak berdiri, bahu membahu
merebut negeri ini dari kuasa

Foto : PRIYO

Proklamasi Kedaulatan Migas Indonesia

asing. Sekali kita melangkah,
pantang kita mundur,” pung
kasnya.
Senada dengan hal
itu, Ketua Pusat Studi Hu
kum Ekonomi dan Pem
bangunan Fakultas Hukum
Unhas Makassar, Prof. Dr.
Muhammad Asdar, SE. MSi,
menegaskan, pentingnya
UU Migas yang sesuai de
ngan amanat UUD 1945.
Menurutnya, inti dalam
UUD 1945 sudah jelas me
nitikberatkan, bumi, air dan
udara serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya
harus dikuasai negara dan
dipergunakan sebesar-be
sarn ya untuk kemakmuran
rakyat.
Sementara itu, Faisal
Yu s r a , s e l a k u P re s i d e n

Konf ederasi Serikat Pe
kerja Minyak dan Gas me
nyatakan, sebenarnya In
donesia bisa mengelola
sumber daya Migas 100 per
sen. Namun sesal Faisal,
terdapat banyak kepentingan
asing yang memaksa agar
pengelolaannya hanya bisa
15 persen.
“Padahal Undang-un
dang Migas merupakan
implementasi dari pasal
33 tahun 1945 tentang
pengolahan sumber daya
alam. Tapi belakangan kita
m e n gg u n a k a n U n d a n g undang No. 22 tahun 2001
yang jelas-jelas tidak meng
implementasikan hakikat ke
daulatan negara terhadap
Migas,” tutup Faisal.•EGHA
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menandatangani Nota Ke
sepahaman tentang Pe
nyediaan dan Penggunaan
Layanan Jasa Perbankan, di
Kantor PT Pertagas Niaga,
Gedung Patrajasa, Jakarta.
Dalam kesempatan ter
sebut Jugi Prajogio men
jelaskan, dengan sistem
ini, pelanggan jargas bi
sa mengetahui jumlah ta
gihannya secara langsung
dengan menyebutkan nomor
pelanggan atau nomor meter
di masing-masing rumahnya.
Selanjutnya uang yang
dibayar pelanggan otomatis
masuk pada rekening PTGN.
“Kami berhubungan
langsung dengan masya
rakat. Untuk itu, peningkatan
pelayanan menjadi prioritas.
Dengan PPOB (Payment
Point Online Bank) ini makin
banyak outlet pembayaran,

x

maka makin mudah warga
membayar,” terang Jugi.
Pihak BNI juga menyam
but baik kerja sama yang
dirintis bersama PTGN karena
ikut meluaskan pelayanan
BNI di masyarakat. “Dengan
sistem PPOB dan VA yang
dikelola BNI, uang yang
dibayarkan pelanggan lang
sung bisa terpantau saat itu
juga dan langsung masuk ke
rekening Pertagas Niaga,”
jelas Shadiq Akasya.
Selain di Sidoarjo dan
S e n gk a n g y a n g s u d a h
menggunakan sistem pem
bayaran ini, PTGN juga
mengoperasikan jar ingan
gas kota di kota Jamb i,
Prabumulih, Kabupaten
Bulungan dan Bekasi. Jum
lah penugasan untuk menge
lola jaringan gas kota akan
terus bertambah di wilayah

lain dengan target pengguna
tahun ini mencapai 90.000
Sambungan Rumah Tangga.
Artinya transaksi PPOB
dan virtual account yang
bekerja sama dengan BNI
ini berpotensi terus ber
kembang.
PTGN dan BNI juga
bekerja sama dalam pe
nyediaan cash card untuk
keperluaan pembayaran
oprasional perusahaan. Kartu
ini adalah semacam kartu
debit yang pembayarannya
diambil langsung dari re
kening PTGN dengan limit
tertentu selama satu bu
lannya.
“Ini sistemnya se
perti kartu ATM yang da
nanya langsung diambil
dari rekening perusahaan
namun terkontrol dan dapat
dimonitor penggunaannya.

Menyigi Kinerja Tinggi PGE Lewati Target 2015
Jakarta – Capaian kinerja PT. Pertamina Geothermal Energy
(PGE) 2015 berhasil melewati target. “Sungguh membahagiakan
kami jajaran PGE, karena seluruh kinerja baik produksi, keuangan,
dan penerapan HSSE mampu melewati target 2015 yang telah
ditetapkan,” ucap Irfan Zainuddin, Direktur Utama PGE mengu
tarakan rasa syukurnya (13/04). Jika pada 2014 lalu produksi uap
dan listrik setara listrik PGE berada pada level 2.831 GigaWatthour
(GWH), maka dalam 2015 kemarin produksinya meningkat menjadi
3.056,82 GWh atau 4 persen lebih tinggi dari Rencana Kerja (RK)
2015 sebesar 2.929 GWh.
Menurut Irfan, hasil ini diperoleh dari optimasi produksi di
lapangan-lapangan existing PGE seperti Kamojang, Lahendong,
dan Ulubelu dengan total produksi rata-rata 4 persen di atas target
yang ditetapkan. PGE Area Kamojang pada 2015 memproduksikan
uap dan listrik setara listrik sebesar 1.591 GWh atau 6 persen di
atas sasaran 1.505 GWh, padahal sejak 2015 lalu PLTP Kamojang
Unit 1 tidak beroperasi karena mengalami kerusakan. “Hal ini
bisa diwujudkan karena terbantu oleh beroperasinya Pembangkit
Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Kamojang Unit 5 sejak 29 Juni
2015 berkapasitas 1 x 35 Mega Watt (MW). Penyelesaian PLTP
Kamojang Unit 5, itu maju hampir 1 bulan dari rencana awal 21
Juli 2015,” tambah Irfan.
Lebih lanjut Irfan menjelaskan, produksi Area Lahendong
tahun lalu mencapai 590 GWh atau 4 persen lebih tinggi dari yang
ditargetkan sebesar 565 GWh. Seakan tidak mau kalah dari area
lainnya Area Ulubelu juga mencatatkan produksi yang lebih tinggi
4 persen atau 876 GWh, dari yang diharapkan yaitu 842 GWh.
“Sebenarnya raihan kinerja produksi tersebut bisa lebih tinggi jika
PGE Area Sibayak tidak mengalami kendala pada unit PLTPnya
yang dioperasikan bersama mitra, sehingga nyaris tidak ada
tambahan produksi dari area tersebut,” imbuh Irfan.
Bukti cemerlangnya kinerja produksi PGE pada 2015 tergambar
jelas dalam laporan keuangan. Pada 2015 revenue PGE (own
operation) mencapai 108 persen dibandingkan
2014, dan 106 persen terhadap target 2015.
Kendati biaya operasi pada 2015 tercatat le
bih tinggi 18 persen dari tahun sebelumnya,
bukan berarti tidak ada upaya efisiensi yang
dilakukan management PGE. Irfan menjabarkan,
peningkatan biaya produksi tersebut dikarenakan

President Director PT Pertagas Niaga, Jugi Prajogio dan Pimpinan Divisi Hubungan
Kelembagaan (HLB) BNI Shadiq Akasya berjabat tangan usai menandatangani
Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak tentang Penyediaan dan
Penggunaan Layanan Jasa Perbankan.

Jumlahnya kami tetapkan
agar terkontrol dan dapat
dimonitor penggunaannya.
Sehingga kegiatan ope
ras ional perusahaan bisa
langsung dibayar saat itu
juga tanpa prosedur yang
panjang,” tambah Jugi.

Dengan pengg unaan
cash card ini, klaim transaksi
atau reimbursement kegiatan
operasional perusahaan ber
kurang karena langsung
dibiayai oleh uang kas peru
sahaan.• PTGN

HULU TRANSFORMATION CORNER

pada 2015 ada beberapa pengeluaran yang tidak dianggarkan pada
RK 2015, yaitu biaya beban bonus produksi yang nilainya sekitar US$
1,8 juta, sebagai akibat diberlakukannya UU Panas Bumi No. 21 Tahun
2014. Sedangkan untuk laba bersih PGE mencapai USD 85,10 juta, atau
97,7 persen dari laba 2014. “Kelihatannya seperti ada penurunan laba
bersih, namun sebenarnya hal itu terjadi karena ketika 2014 lalu PGE
memperoleh pendapatan deviden sebesar US$ 11 juta dari kepemilikan
PGE di sejumlah perusahaan, yang demikian ini tidak ada pada 2015.
Jika pendapatan yang diperoleh lewat kemitraan itu dikeluarkan, laba
bersih 2015 mencapai 106 persen dari 2014,” terang Irfan.
Dalam mengakselerasi peningkatan pemanfaatan energi ramah
lingkungan ini, PGE terus berupaya mempercepat penyelesaian
beberapa proyek baru sepanjang 2016. Menurut Irfan dalam 2016 ini
ada 3 projek yang ditargetkan selesai. Pertama, proyek Ulubelu Unit 3
sebesar 55 MW digarap secara total project. Artinya PGE menghasilkan
uap sampai menjadi tenaga listrik. Proyek yang berada di Kecamatan
Ulubelu, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, ini kontrak
engineering, procurement, construction and commissioning (EPCC)
telah ditandatangani pada 8 Austus 2014 dan diharapkan sudah bisa
commercial operation date (COD) pada Juli 2016 mendatang. “Saat
ini, status kemajuan EPCC sudah mencapai 94 persen. Pekerjaan sisa
tinggal finishing saja,” jelas Irfan mengevaluasi.
Selanjutnya pengembangan Proyek Lahendong Unit 5&6 (2x20
MW) di Sulawasi Utara. PLTP Lahendong Unit 5 direncanakan bisa
COD pada Desember 2016. Sejauh ini semua berjalan on the track,
dengan progress mencapai 72 persen. Sedangkan PLTP Lahendong
Unit 6 diharapkan selesai Mei 2017. Secara strategis rencana pe
ngembangan PLTP di Lahendong bukan hanya Unit 5&6, saja. Sebab,
pada 2017 PGE bermaksud melakukan kegiatan eksplorasi di sana.
Manakala hasilnya positif akan diusulkan untuk pengembangan PLTP
Lahendong Unit 7. Mengingat potensinya, Irfan berharap produksi
Lahendong Unit 7 nantinya bukan cuma 20 MW, sebagaimana unit-unit
sebelumnya, melainkan lebih besar lagi, bahkan kalau bisa langsung
60 MW. Kebutuhan listrik di Sulawesi Utara masih sangat besar. “Saat
ini listrik dari panas bumi mampu memasok 36 persen kebutuhan
listrik di sana. Mengingat ketersediaan sumber daya alamnya, provinsi
ini sesungguhnya sangat tepat untuk mengandalkan kebutuhan listrik
masyarakat dari energi panas bumi,” ungkap Irfan menunjukkan potensi
pasar yang masih terbuka lebar di Sulawesi Utara.
Proyek ketiga yang diharapkan selesai pada 2016 adalah Karaha

Foto : PGE

JAKARTA – Makin ber
tamb ahnya wilayah ope
rasi jaringan gas kota yang
dikelola oleh Pertamina
yang pengelolaannya diper
cayakan ke PT Pertagas
Niaga (PTGN), diiringi oleh
bertambahnya pula jumlah
pelanggan jaringan gas
kota. Untuk mempermudah
para pelanggan membayar
tagihan gas kota dengan
memperbanyak loket pem
bayaran secara online,
PTGN menggandeng Bank
Negara Indonesia (persero)
Tbk untuk menyediakan la
yanan pembayaran dengan
menggunakan virtual account
BNI. Untuk itu, pada Selasa
(19/4), President Director
PT Pertagas Niaga Jugi
Prajogio dan Pimpinan Divisi
Hubungan Kelembagaan
(HLB) BNI Shadiq Akasya

Foto : KUNTORO

PT Pertagas Niaga Gandeng BNI untuk Layanan
Pembayaran Jaringan Gas Kota
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Kegiatan pengecekan tekanan sumur di Sumur KMJ – 55, PGE Area Kamojang.

yang wilayah kerjanya mencakup daerah Kabupaten Tasikmalaya
dan Garut. Proyek yang merupakan pengembangan WKP Karaha
Cakrabuana, ini meliputi pengeboran 8 sumur dan pembangunan
PLTP Karaha Unit 1 (1x30 MW) berikut jaringan transmisi dengan
skema total project. EPCC proyek ini efektif sejak 15 Januari
2015, dan COD PLTP Karaha diharapkan terjadi pada akhir 2016.
Kemajuannya sampai saat ini sudah mencapai 35 persen. Progres
tersebut sesungguhnya masih on the track sesuai mile stone yang
direncanakan. ”Jika semua berjalan lancar sesuai rencana maka
pada akhir 2016 kapasitas PGE akan bertambah dari Ulubelu Unit
3 (55 MW), Lahendong Unit 5 (20 MW), dan Karaha Unit 1 (30
MW). Dengan penambahan kapasitas sebesar 105 MW maka total
kapasitas milik PGE pada akhir 2016 akan mencapai 542 MW,”
kata Irfan.
Tingginya aktifitas kerja di seluruh area operasi PGE tidak
membuat management lalai dalam komitmen penerapan prinsipprinsip health, safety, security, & environment (HSSE). Hal ini terbukti
pada pencapaian Total Recordable Incident Rate (TRIR) sebesar
0.36. Angka tersebut jauh lebih rendah dari target yang dipatok
oleh Direktorat Hulu yaitu 0.90, dan raihan TRIR 2014 sebesar
0.51. Di samping itu man hours PGE selama 2015 jauh meningkat
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 14.025.428 jam.
“Seluruh jajaran PGE bersyukur, bahwa disaat kegiatan pengem
bangan proyek PGE dalam tensi tinggi tidak ada kejadian fatality
atau kejadian lain yang dikategorikan number of accident (NoA),”
pungkas Irfan mengakhiri pembicaraan.•DIT. HULU
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HARI KARTINI 2016

Kartini
Pertamina
Berbagi dan Berenergi
D

alam rangka memperingati Hari Kartini, PT Pertamina
(Persero) menggelar berbagai acara yang dikemas
dengan tema “Kartini Pertamina Berbagi dan Berenergi”.
Sesuai dengan temanya, acara diisi dengan berbagai
aksi berbagi baik pengetahuan serta kegiatan sosial.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dalam puncak acara
Hari Kartini, Kamis (21/4) menantang pekerja wanita Pertamina
untuk lebih percaya diri dan mengembangkan kompetensinya agar
bisa memegang posisi penting di perusahaan. “Saya kira sekarang
ruang untuk para Kartini di Pertamina semakin terbuka, dimana iklim
kerja telah dibangun untuk mendukung para pekerja perempuan.
Kami tantang ke depan makin banyak pekerja perempuan yang
bisa menduduki posisi penting di perusahaan ini,” jelasnya.
Puncak acara Hari Kartini, yang dihadiri juga oleh Direktur Gas,
Energi Baru dan Terbarukan Yenni Andayani serta dimeriahkan oleh

para pekerja perempuan, diisi dengan pameran hasil karya pekerja
perempuan yang mengikuti berbagai kegiatan kursus keterampilan
pada sehari sebelumnya. Kursus keterampilan diberikan oleh
pekerja perempuan Pertamina kepada pekerja lainnya, di antaranya
Hidroponik, Menghias Cake, Water Coloring, Membuat Sabun
Alami, Daily Make Up dan lain-lain. Pameran juga menampilkan
berbagai aksi non kedinasan yang dilaksanakan pekerja perempuan
Pertamina melalui berbagai komunitas. Seperti Pertamina Diving
Club, Pertamina Runner dan Pertamina Patrapala.

“Kartini Pertamina Berbagi dan Berenergi” yang digelar dari
tanggal 20 – 22 April tersebut juga diwarnai berbagai aksi sosial
lainnya, di antaranya pekerja Pertamina mengajar, aksi pengum
pulan sepatu bekas untuk disumbangkan kepada masya
rakat
kurang mampu, berbagi makan siang kepada masyarakat di sekitar
Kantor Pusat Pertamina, Kartini Runner serta lomba aerobik.•STARFY/
DSU
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Kartini Berbagi
pertamina
dan Berenergi
Perempuan Harus Bisa
Membangun Work Life Balance
S

aat ini sudah banyak peluang yang
tercipta untuk perempuan dalam
merintis karir cemerlang seperti halnya
diraih kaum pria. Latar belakang pendidikan yang semakin baik, pengalaman dan
wawasan yang cukup,serta kesempatan
yang diberikan perusahaan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kaum
perempuan dalam mendorong karirnya.
Dalam pembukaan peringatan Hari
Kartini, Kamis (21/4) di Kantor Pusat Pertamina, Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto mengungkapkan, pekerja wanita di lingkungan perseroan harus dapat
berkontribusi lebih besar dalam berbagai
bidang. Dia juga juga menantang pekerja
wanita Pertamina untuk lebih percaya diri
dan mengembangkan kompetensinya

agar bisa memegang posisi pen
ting di
perusahaan. “Saya kira sekarang ruang
untuk para Kartini di Pertamina semakin
terbuka, dimana iklim kerja telah dibangun
untuk mendukung para pekerja perempuan. Kami tantang ke depan makin banyak pekerja perempuan yang bisa menduduki posisi penting di perusahaan ini,”
jelasnya.
Sementara itu, Direktur Gas, Energi
Baru dan Terbarukan Yenni Andayani,
merasa bangga dengan pekerja perempuan Pertamina yang memiliki kemampuan di luar kedinasan yang terus dikembangkan. “Bangga melihat kreativitas
ibu-ibu dari workshop kemarin yang memamerkan karyanya. Dan saya rasa pe
ringatan Kartini saat ini menjadi cara baru

Baby Day Care, Merawat Anak
dengan Kasih Sayang
P

ekerja perempuan Pertamina kem
bali mendapatkan fasilitas dari peru
sahaan dalam bentuk layanan “Baby Day
Care”. Layanan perawatan anak usia 0 -2
tahun ini, kembali diaktifkan setelah tim HR
Medical melakukan serangkaian evaluasi

penyelenggaraan Baby Day Care yang
lebih baik.
Peresmian kembali Baby Day Care
dilakukan oleh Direktur Utama Dwi
Soetjipto dan Direktur Gas Energi Baru
dan Terbarukan Yenni Andayani, serta SVP

untuk menonjolkan skill pekerja perempuan Pertamina. Ke depan saya berharap
skill pekerja perempuan yang relevan dengan bidang kerja dan bisnis perusahaan
juga perlu ditampilkan,” papar Yenni.
Menurut Yenni, pekerja perempuan
harus bisa membangun work life balance.

“Yang harus dilakukan let’s just be focus.
Itu kunci utama. Menjadi pekerja perempuan itu ada konsekuensinya dan berada
dalam berbagai pilihan. Tentunya saya
ingin pekerja perempuan Pertamina bisa
me-manage keduanya, kehidupan ka
rir
dan rumah tangganya,”pungkas Yenni.•DSU

HR Development Insan Purwarisya, pada
Kamis (21/4).
Dwi Soetjipto menyampaikan dengan
adanya fasilitas tersebut bisa mendorong
pekerja perempuan lebih fokus dan
bekerja dengan baik. “Tempat ini menjamin
kenyamanan pekerja perempuan yang
memiliki bayi, sehingga bisa memberikan
ASI ekslusif dan bisa berinteraksi dengan
anak saat jam istirahat,”katanya.
Assistant Manager Medical Corporate
Arif Hening Mustikaningrum menjelaskan,
perbaikan pengelolaan Baby Day Care
merupakan perbaikan yang tidak sekadar
memperhatikan kualitas tetapi juga
mewujudkan sinergi Pertamina dengan
Anak Perusahaan. “Pengelolaan Baby Day
Care kami serahkan kepada ahlinya yang
juga merupakan anak perusahaan yakni
Pertamedika. Dalam hal ini Pertamedika
menempatkan perawat anak senior yang

juga memiliki sertifikat tumbuh kembang
anak. Harapannya agar balita yang
dititipkan di Baby Day Care dipegang oleh
orang yang ahli dan memang menangani
perawatan anak, bukan sekadar baby
sitter atau nanny,” jelasnya.
Hening menambahkan ke depan, Baby
Day Care akan diupayakan dibangun di
beberapa gedung kantor Pertamina Group
yang akan dikelola oleh Pertamedika agar
bisa menjadi percontohan bagi penge
lolaan Baby Day Care di BUMN ataupun
perkantoran lainnya. “Tentunya ini juga
menjadi peluang dan pengembangan
bisnis Pertamedika yang memang bergerak
di bidang kesehatan,”tambahnya.
Untuk pengoperasian perdana, Baby
Day Care menampung 12 anak dimana
setiap 3 anak akan diawasi 1 perawat,
serta diawasi oleh satu orang pimpinan
perawat.•DSU

Kartini Pertamina Mengajar

P

ekerja perempuan Petamina melakukan aksi blusukan untuk berbagi, dan mengajar anak-anak pada beberapa titik lokasi di sekitar Jakarta, pada Kamis (21/4). Kegiatan ini dilakukan di Kampung Goyang (Pademangan), Yayasan Kanker, dan Rumah
Singgah.
Dalam kesempatan ini, para pekerja perempuan Pertamina mengajar anak-anak
tentang berbagai hal seperti proses bisnis di Pertamina, serta nilai-nilai kebaikan lainnya. Selain mengajar, rombongan Kartini Pertamina juga memberikan bantuan melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR). “Ini adalah kegiatan sukarela dari
pekerja Pertamina. Kami juga memberikan bantuan masing-masing Rp. 50 juta dari
CSR,”jelas VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. Dana ini,
lanjutnya, diberikan untuk menunjang kegiatan dari tiga yayasan sosial tersebut. Sehingga, baik biaya operasional maupun biaya pengembangan yayasan dapat terbantu
dengan adanya program dalam rangka Hari Kartini ini.
Kampung Goyang Pademangan
Rombongan yang dipimpin oleh VP Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, VP Corporate Performance & Initiatives Management Ernie D. Ginting, dan VP
Compliance Tina Amalia, disambut oleh warga sekitar yang sebagian besar terdiri dari
anak-anak dengan antusias.

Kunjungan di Kampung Goyang Pademangan ini dibagi di
dua lokasi utama, yaitu PAUD
Bougenville dan PAUD Cahaya
Mandiri yang seluruhnya dikelola
secara mandiri oleh warga yang
memiliki keuangan berlebih serta
pemuda karang taruna setempat.
Anak-anak sangat antusias menyimak pelajaran yang disampaikan oleh para pekerja Pertamina. Selain mengajar, kunjungan juga diramaikan dengan aneka permainan, quiz, dan
bingkisan berupa peralatan sekolah.
Wianda mengatakan, kunjungan ini seluruhnya merupakan inisiatif dari pekerja Perta
mina. “Jadi ini semua pekerja-pekerja Pertamina, baik dari Direktorat Keuangan, Pema
saran, maupun SDM, mengatakan bahwa, kita ini banyak dikaruniai keberuntungan yang
belum dimiliki orang lain, jadi sudah sewajarnya dari keberuntungan itu, kita berbagi,” ucap
Wianda.
Rumah Singgah Yayasan Kasih anak Kanker Indonesia (YKAKI)
Berlokasi di Jl. Percetakan Negara IX No. 10A, Jakarta Pusat, rombongan Kartini Per-

Kartini Pertamina Berbagi dalam Workshop

Dalam rangka memperingati jasa pahlawan nasional, R.A. Kartini, Kantor Pusat Pertamina mengadakan berbagai macam workshop kepada ratusan Kartini Pertamina pada
Rabu (20/4). Berlangsung di Ballroom Mezzanine Kantor Pusat Pertamina, workshop ini
merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Kartini di Pertamina dengan tema
“Kartini Pertamina Berbagi & Berenergi”. Berikut beberapa Workshop yang diadakan selama memperingati Hari Kartini.
Hidroponik
Diisi oleh salah satu Kartini dari Pertamina
EP, Hiasinta Kyky, workshop Hydroponic menjadi salah satu workshop menarik yang diikuti
banyak peminat. Kyky mengajarkan kepada
peserta bagaimana menumbuhkan sayuran
dengan alat-alat sederhana yang bisa diambil
dari bahan-bahan bekas seperti peralon dan
ember. Selain menjadi HR Service Manager Pertamina EP, saat ini, Kyky juga sedang menjalankan usaha reseller Rumah Hydroponic di Kota Wisata Gunung Putri Bogor.
Menurut Alumni Fisip dan FH UI ini, menanam dengan metode hidroponik sangatlah mudah karena tidak memakan banyak tempat. Hidroponik dapat menjadi salah satu
opsi aktivitas positif selain pekerjaan kantor bagi para Kartini Pertamina, karena dapat
menghasilkan sayuran organik tanpa pestisida yang sehat untuk keluarga. Selain itu, Kyky
menekankan, hobi menanam hidroponik sekecil apapun itu telah berkontribusi dalam program Perusahaan dan Pemerintah “Go Green”, mengingat tidak perlu tanah, hidroponik
sangat mudah ditumbuhkan, bahkan di daerah perkotaan seperti Jakarta.
Daily Make Up
Diisi oleh Direktur Keuangan salah satu
Anak Perusahaan, yakni PT Pertamina
Training & Consulting, Yekti Triwahyuni yang
mengajarkan bagaimana Kartini-Kartini di
Pertamina perlu berdandan secara pantas
untuk keseharian di Kantor. Menurut, Nunik,
panggilan akrabnya, pekerja Pertamina selain menunjukkan kemampuan, juga harus
dapat menunjukan personality-nya secara
baik melalui penampilan. “Kita ingin Kartini-Kartini Pertamina ini tampil secara personality,
kinerja, dan penampilan bagus, artinya tidak harus selalu ber-make up tebal, tapi paling
tidak kita terlihat rapih, charming,” ucap Nunik.
Selain itu, Nunik berharap peserta dari workshop Daily Make Up dapat memanfaatkan
workshop tersebut, dan dapat tampil secara lebih percaya diri dan cantik secara natural.
Pembuatan Sabun Alami
Adhis Mahaswi Dewi, pekerja PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)
mengajarkan cara membuat sabun alami.
Adhis menjelaskan, pada dasarnya sabun
adalah pencampuran minyak atau lemak
dengan soda kaustik di dalam air yang disebut proses saponifikasi yang selanjutnya

tamina dipimpin oleh Senior Vice President Upstream
Strategic Planning & Optimization Evaluation Meidawati,
diterima pengurus YKAKI Ira dan Nugroho.
Rumah Singgah YKAKI didirikan untuk memberikan pelayanan tempat tinggal bagi anak-anak penderita
kanter yang sedang dirawat di RS Cipto Mangunkusumo.
Anak-anak tersebut, berikut orangtuanya datang dari berbagai penjuru Indonesia. Semula mereka tinggal di selasar

akan diberi pewarna, pewangi, maupun zat aditif lainnya.
Menurut Adhis, sabun alami menjadi solusi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif,
dan memberikan pilihan sabun yang lebih ramah lingkungan dan alami untuk kulit.
Menghias Kue & Cake
Workshop Menghias Kue & Cake diisi oleh
Asistant Manager Longterm Corporate Financing Pertamina Amitya Koesnowadi. Ami,
panggilan akrabnya, berbagi pengetahuan
teknik menghias kue dan cake menggunakan
tiga bahan utama yaitu butter cream, fondant,
dan edible image. Ami belajar menghias kue
secara otodidak dan rajin membuka tutorial
di Youtube. Berangkat dari hobi, Ami menjalankan bisnis tersebut selama 8 tahun terakhir, dengan omzet hingga puluhan juta per bulan. Ami berpesan bagi para pemula dalam
menghias kue untuk tidak mudah menyerah. “Menghias kue bukanlah suatu yang susah
namun justru menyenangkan”.
International Ettiquette
International Ettiquette adalah workshop yang mengajarkan kepada para
peserta mengenai bagaimana bertindak
dan berperilaku ketika dihadapkan dengan
lingkungan internasional dalam dunia bisnis, seperti bertemu client dari luar negeri,
menghadiri acara makan malam di luar
negeri, serta bagaimana agar dapat tetap
bergaya, percaya diri, serta terlihat nyaman
dipandang.
Diisi oleh selah satu Kartini Pertamina dari Direktorat SDM & Umum, Jr. Analyst Curriculum Design PCU, Dhita Wirapradja, peserta mendapatkan pengetahuan secara langsung dan mempraktikan cara bergaya, berjalan, dan teknik bahasa tubuh lainnya. Selain
itu, Dhita juga berbagi kepada para Kartini mengenai tips dan trik dalam berpakaian.
Water Coloring
Pelatihan Water Coloring diisi oleh salah
satu Kartini Pertamina dari Corporate Secretary, yaitu Kitty Andhora. Kitty, panggilan
akrabnya, yang saat ini menjabat sebagai Sr.
Officer Corporate Event Pertamina, mengajarkan kepada para peserta mengenai kreativitas menggambar dan berekspresi dengan
cat air pada Water Coloring Paper.
Keahlian Kitty dalam menggambar
menggunakan cat air memang sudah tidak diragukan, terbukti saat workshop, banyak
sekali karyanya yang indah dan cantik. Menurut Kitty, menggambar menggunakan cat air
tidak harus ditunjang kemampuan melukis, tetapi lebih menitikberatkan pada kebebasan
berekspresi.•STARFY/ADITYO

RSCM. Melihat kondisi itu, YKAKI berinisiatif menyediakan
tempat tinggal yang layak untuk anak-anak dan orangtua
yang mengantarnya.
Meidawati menyatakan bahwa kunjungan ini sungguh membuatnya trenyuh melihat anak-anak yang sedang
dalam perawatan tersebut. Ia mengakui bahwa ia sendiri
yang memilih untuk mengunjungi Rumah Singgah YKAKI
tersebut. Menurutnya, anak-anak tersebut perlu mendapat
dukungan untuk bisa sembuh dan terus mengejar mimpinya. Mereka juga berhak bermimpi dan berbahagia seperti
anak-anak lainya yang normal.
Rumah Singgah Senen
Berlokasi di Rumah Belajar, Jalan Kaca Piring Senen
Jakarta Pusat, Kartini Pertamina berkunjung untuk berbagi sukacita bersama anak-anak yang membutuhkan di
rumah singgah Senen yang menampung anak-anak yang
kurang mampu. Dipimpin oleh Vice President Engineering

Center Pertamina Silvana Da Costa, rombongan Kartini
Pertamina hadir dan antusias berbagi cerita serta mengajar para anak-anak mengenai proses bisnis dan tata
nilai-nilai kebaikan.
Para pekerja Pertamina menyampaikan materi
dengan kreatif dan menyenangkan. Aneka games dan
hadiah menarik membuat anak-anak semakin sema
ngat menerima materi ajar. Selain itu, dalam kesempatan ini Pertamina juga memberikan bantuan senilai
50 juta rupiah guna membantu kebutuhan operasional
Rumah Singgah.•STARFY/URIP/RINA
Foto-foto : Adityo, Wahyu, Rahman

Kartini Berbagi
pertamina
dan Berenergi
Seorang pekerja Pertamina menata sepatu layak
pakai, sumbangan dari pekerja dalam program
Giving is Caring yang diinisiasi Komunitas Pertamina
Runner, di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (21/4).
Sepatu layak pakai tersebut akan disumbangan di
berbagai Panti Asuhan sebagai bentuk kepedulian
dalam kegiatan Kartini Pertamina Berbagi.

Booth menghias cake menjadi perhatian
beberapa pekerja perempuan, dalam pameran
“Kartini Pertamina Berbagi dan Berenergi”, di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (21/4). Beberapa karya
pekerja yang mengikuti kursus menghias cake
dipamerkan.
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Puluhan pekerja perempuan Pertamina berfoto bersama usai mengikuti Kartini Run 2016, Jumat (22/4) di Kantor Pusat Pertamina. Kartini
Run 2016, tidak hanya sekadar lari bersama melainkan juga diisi
dengan berbagi. Karena setiap satu pekerja perempuan yang berlari
satu putaran lintasan berarti menyumbangkan 2 bungkus nasi yang
akan diberikan kepada masyarakat sekitar kantor Pertamina. Semakin banyak putaran yang ditempuh, semakin banyak pula kebaikan
yang akan diberikan untuk orang lain yang membutuhkan.

Dalam Menyambut Hari Kartini para Pekerja Pertamina khususnya
perempuan mengadakan baksos yaitu memberikan 230 nasi bungkus hasil kontribusi Kartini Runner. Nasi bungkus dibagikan kepada
sopir bajaj, tukang ojek, dan fakir miskin di sekitar Masjid Istiqlal,
pada jumat (22/4). Baksos ini sebagai bentuk kepedulian berbagi
kepada orang yang membutuhkan di lingkungan Pertamina.
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Kegiatan senam Jumat Fresh & Fun diwarnai
dengan lomba aerobic berbusana daerah yang
diikuti pekerja perempuan, pada (22/4). Dalam
lomba ini, dipilih beberapa pemenang terbaik
dengan unsur penilaian di antaranya keselarasan
gerak dan kostum.

Kegiatan Pertamina mengajar yang diikuti pekerja perempuan
Pertamina di PAUD Bougenville dan Cahaya Mandiri, Pademangan;
Rumah Singgah Senen; serta Rumah Singgah Yayasan Kasih Anak
Kanker Indonesia (YKAKI), ditutup dengan penyerahan bantuan dana
operasional yayasan, Kamis (21/4). Masing-masing mendapatkan
bantuan sebesar Rp 50 juta dari CSR Pertamina.
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